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När det här skrivs vet vi inte vem som blir landets nya idrottsminister.
Vad vi vet är att det måste in en starkare kraft än den som gick.

S

verige är fantastiskt på att arrangera idrottsevenemang.
Men de riktigt stora evenemangen har vi missat p g a att
regeringen varit för passiv och inte sett möjligheterna.
Vi har en stor kompetens på evenemangsområdet.
Vi arrangerar sedan många år några av världens största
årligt återkommande idrottsevenemang i sitt slag. Titta
på Vasaloppet, Vätternrundan, Gothia Cup, Vansbrosimningen, Partille Cup, O-Ringen, Göteborgsvarvet. Listan kan göras lång. Vi är också skickliga på att vinna hem större internationella
mästerskap inom tex. skidskytte, längdskidor, alpint, ishockey, handboll, ridsport etc. Nu ska vi bli ännu bättre.
2011 beslöt RF-stämman att riksidrottsstyrelsen (RS) i dialog
med regeringen, målmedvetet skall arbeta för att vinna hem ännu fler
internationella idrottsevenemang till Sverige och 2013 gjorde man
gemensam sak med besöksnäringen och skapade tillsammans en
nationell strategi för internationella idrottsevenemang.
Då träffades för första gången den samordningsgrupp som bildats
med representanter för Visita/Svensk Turism och Visit Sweden från
besöksnäringen, destinationerna, specialidrotts-förbunden (SF) och
Riksidrottsförbundet. Samordningsgruppen mål är att stärka idrott
och destination i arbetet med internationella evenemang och arbeta
för att få regering/stat mer delaktiga.
I strategin är tre fokusområden uttalade som styr uppdraget för
Centrum för idrottsevenemangs verksamhet: Marknadskommunikation, Hållbara evenemang och Destinationsutveckling.
Det uttalade och övergripande målet är att Sverige ska ha fördubblat
antalet hållbara idrottsevenemang och möten till år 2025.

Bäst på diabetes vård – sämst på skolgymnastik
Sverige är bäst på diabetesvård i Europa. På sex år har man avancerat
från elfte till första plats i det europeiska diabetesindexet. I Sverige
finns bra information, tillgång till insulin och hjälpmedel för diabetiker. Men när det gäller att förebygga sjukdomen hamnar vi i skamvrån. En av de viktigaste indikatorerna på hur bra länderna är på att
förebygga diabetes är hur många timmar det läggs på gymnastik i
grundskolan. Här ligger vi i botten av Europa. Stillasittande kan leda
till övervikt som i sin tur kan leda till diabetes. Det här är något den
nya idrottsministern måste tag i. Nu.
Men det räcker inte med idrott enbart i skolan. Idrotten ska alltid vara tillgänglig, nära människan. Den har en mycket viktig social
roll som en bro mellan åldrar och bakgrunder. Därför måste idrotten in i ”Plan och bygglagen” som reglerar vad som krävs när nya bostadsområden byggs. Alla människor ska ha rätt till en idrottsplats dit
man kan cykla eller gå. Spontanidrottsplatser eller mer traditionella
idrottsplatser där människor möts. Där ska allmänhet och den organiserade idrotten kunna samsas om nyttjandetiden. Spontanidrottsoaser eller lekplatser för vuxna borde vara lika naturliga som lekplatser för barn även i stadsmiljön. Och all träning behöver inte bedrivas
i gym. Ställ som ett exempel upp några stockar med handtag och
med olika vikter i skogsbrynet nära elljusspåret. Så kunde det se ut på
60-talet och så kan det se ut även idag. Man blir inte mer vältränad
bara för att skivstången är kromad och
man råkar vara iklädd de mest moderiktiga trikåerna framför spegeln.
Trevlig läsning!
Gustaf Berencreutz
Redaktör
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Många är eniga om att Sveriges ekonomi påverkas positivt av stora
internationella idrottsevenemang. De skapar intäkter både för det
privata näringslivet – framför allt hotell, restaurang och shopping –
och till statskassan. Det är därför glädjande att BFUF (Besöksnäringens forsknings & Utvecklingsfond) och Riksidrottsförbundet nu satsar tillsammans en miljon kronor under två år. En av världens främsta
forskare inom evenemang, professor emeritus Donald Getz, University of Calgary, Kanada är knuten till projektet. Se intervjun med
Donald i detta nummer.
Evenemangssektorn är en kreativ sektor. Precis som ”det svenska
musikundret” som blivit en viktig svensk exportgren kan Sverige göra
sig känt som ”eventundret” genom smarta hållbara events, framdrivna genom unga människors intressen för nya idrotter, idéer och trender. Men ska vi nånsin tala i termer ett svenskt vinter OS måste det
ske på våra villkor, med våra demokratiska värderingar i botten, med
vår kunskap om miljö och hållbarhet och till en samhällsekonomiskt
försvarbar budget med regeringen i ryggen. Undrar vad Löfvén
har för tankar om detta. Fortsatt hållbart lär det i alla fall bli med
Fridolin som kompanjon.

Allting börjar i skolan.
När nu nämnda Löfvén och Fridolin spelar violin tillsammans, är det
skolfrågan som de verkar brinna mest för. Mindre klasser och ett obligatoriskt gymnasium för alla lyfts fram. Men vad säger de om idrottens viktiga roll på schemat? Den förra regeringen föreslog i augusti
att öka antalet idrottslektioner i grundskolan från 500 till 600 timmar. Ändringen beräknades ske till läsåret 2016/17. Andra förordar
fysisk aktivitet varje dag under hela grundskoletiden. Vinsterna blir
många: bättre hälsa, ökad koncentration, bättre sammanhållning och
sundare värderingar. Undersökningar som Bunkefloprojketet i Malmö pekar på bättre studieresultat för elever som rör på sig regelbundet. En fungerande skola med knopp och kropp i balans skapar sundare medborgare och på sikt blir detta även samhällsekonomi. Friska
människor ger högre produktivitet och lägre sjukvårdskostnader.

INNEHÅLL NR 3, 2014

För varje år som går blir de skånska eventen lite
grönare. För tredje året i rad är Skåne den region i
Sverige som haft ﬂest event med Håll Sverige Rents
miljömärkning. 2013 godkändes 13 event i Skåne
som Miljömärkt Event. Vi är väldigt stolta över de
skånska arrangörernas miljöarbete och hoppas på
ännu ﬂer miljömärkta event under 2014.
www.eventinskane.com

Miljömärkta Event i Skåne 2013: Drömljus, Helsingborg · eee 2013, Lund · Nordic Baltic Championships, Flyinge · Helsingborgsfestivalen, Helsingborg
World Rowing Coastal Championships, Helsingborg · Landskrona trädgårdsgille, Landskrona · Malmöfestivalen, Malmö · Mästarnas Mästare, Båstad
Flyinge Grand Prix, Flyinge · Final Volkswagen Grand Prix, Flyinge · Tullverkets kompetensdagar, Ystad · Båstad Julmarknad, Båstad · Thomanders jul, Lund

åkestam.holst

INGEN DRÖM ÄR FÖR STOR

Har spelandet blivit ett problem? Ring Stödlinjen

020-81 91 00.
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Göteborgs arenadrottning
Lotta Nibell är ridsportstjejen som brinner för evenemang. Hon vill att Göteborg ska vara Sveriges evenemangskommun nummer ett . Som vd för kommunens arenabolag Got Event AB verkar hon också för att en ny multiarena
på sikt ska uppföras just på den plats där hennes älskade Scandinavium nu
ligger. Det är i den klassiska arenan, byggd 1972, som Lotta har sitt kontor och
där denna intervju gjordes i mitten av september.
Hur ser du på utmaningarna med
ditt nya jobb?

– Göteborg har en lång och stark
tradition som evenemangsstad. Nu
är det dags för nästa nivå och då
krävs en tydlig inriktning där Göteborgs Stad måste bestämma sig för
om man vill fortsätta vara en ledande evenemangskommun. Det är inte
lika tydligt idag som för till exempel
15 år sedan. Vi har en ganska föråldrad arenapark och diskussioner
pågår nu om hur den kan utvecklas och moderniseras. Vi jobbar med
en strategi och investeringsplan för
att öka affärsnyttan och konkurrens-

kraften i nuvarande arenor under de
kommande tio åren, men med visionen om en ny multiarena så småningom.
– Vi har i nuläget sju anläggningar, alltifrån lilla fina Frölundaborg
upp till stora Ullevi. Vi bygger just
nu, tillsammans med Higab och BK
Häcken, Hisingens Nya Arena som
invigs 2015. Som med alla de andra arenorna är det kommunägda
Higab som äger fastigheten och vi
som driver arenan operativt. Vi hyr
även Lisebergshallen stora delar av
året med ett hundratal årliga evenemang.

Oavsett byggplaner och renoveringar
– vad känner du för era arenor?

– Jag är barnsligt förtjust i Scandinavium och Ullevi. De är ikoner. De har
en själ genom sin historia och arkitekturen är särskiljande. Jag gillar våglinjerna, evighetskänslan. Med all respekt för moderna arenor som Tele 2
– de är ganska fyrkantiga, liksom i ärlighetens namn även nya Gamla Ullevi. Jag tycker att Göteborg förtjänar en
ny multiarena och en ny ikon. Utvecklingen går inte att bromsa. Vi ska komma ihåg att Scandinavium låg långt
före sin tid när den byggdes 1972 vilket i hög grad bidragit till Göteborgs

framgångar. Vi planerar att modernisera den befintliga arenan så den är
mer up to date några år men för att
ta nästa steg krävs större investeringar
där staden måste ta beslut.
– Samtidigt handlar det inte bara om
en ny arena, utan minst lika mycket om
kreativ och aktiv stadsutveckling. Arkitekturen får gärna sticka ut och vara
spännande, men minst lika viktigt är
det att området runt arenan blir levande även mellan evenemangen. Det gäller att bygga klokt, det är stora investeringar som måste ha lång hållbarhet,
vilket ställer krav på publikvolym och
flexibilitet för olika typer av upplevelser.
Var ska multiarenan i så fall ligga?

– Placeringen är oerhört avgörande
för vilka effekter som nås. En viktig
aspekt och framgångsfaktor är närheten till hotell, mässan och stadens
övriga utbud. Dels då det ger bredare samhällsekonomiska effekter, dels
ur ett hållbarhetsperspektiv. Det ta-

Lika
viktigt
som själva
arenan är
att skapa
arrangemangen
som ska
dra dit
folket.
Lotta Nibell
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nemang är att genomföra de vi har
idag bra. Vid de stora internationella
idrottsmästerskapen krävs samverkan
från hela staden och då är Göteborg
& Co vår naturliga samarbetspart. En
stor del av verksamheten består av elitklubbarna inom ishockey och fotboll.
De är viktiga hyresgäster och partners.
Det enda evenemang vi äger helt själva är Gothenburg Horse Show. Det
ligger en utmaning i att ha ett brett utbud och publiken kräver ständig förnyelse. Vi har även planer på att kunna utveckla lite mer udda evenemang
i framtiden.
Hur vill du utveckla Got Event?

– Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi samordnar verksamheten och funktionerna inom huvudsakligen tre områden: försäljning,
evenemangsproduktion och arenaservice. Vi ser stora synergier och möjligheter med detta. Vår ambition är ökad
konkurrenskraft, ökad lönsamhet och
att skapa Göteborgs mest attraktiva
arbetsplats. Dessutom vill vi bidra till
att göra Göteborg ännu trevligare att
bo i och besöka.
Din syn på hur Sverige sköter eve
nemangsfrågorna?

lar för att den ska ligga nära Svenska Mässan i evenemangsklustret. Vi
samarbetar sedan länge under konceptet ”all under one roof ” vilket
stärker stadens konkurrenskraft i
kampen om olika VM och EM.
Hur ser du på det arbete som Göran
Johansson och Leif Nilsson gjort för
Göteborg?

– De lade, tillsammans med ytterligare ett par framsynta personer, en
fantastik grund för hela evenemangsstaden. Konstruktionen med att gifta ihop det offentliga och privata näringslivet i Göteborg & Co var långt
före sin tid. Den samverkansmodellen
gjorde att vi legat före många andra.
Målet är och har varit att det ska vara
enkelt att göra affärer med Göteborg.
Det finns också en god insikt om vad
turismen, evenemangen och möten
betyder för Göteborg, näringen och
inte minst göteborgaren.
Hur ser Got Events verksamhet ut?

– På våra arenor genomförs över 300
evenemang om året. Vi hyr ut arenorna till både små och stora arrangörer inom sport, musik och företagsevent. Målsättningen är att fylla staden
med ett brett utbud för olika målgrupper. Det bästa sättet att få hit nya eve-

– Jag tycker att idrott, sport, turism,
evenemang osv får för lite uppmärksamhet nationellt. Alltså politiskt.
Besöksnäringen tog 2010 fram en
nationell strategi för att fördubbla
omsättningen av turismen fram till
2020 där ökat utländskt inresande är
avgörande. Men då krävs resanledningar och där fungerar evenemang
och kongresser som starka katalysatorer. För många är det den första
anledningen att besöka Sverige. Det
är därför det är så viktigt att Sverige
lyckas ta hem de stora evenemangen och då krävs nationell support.
Jag tycker att vi bör ha en renodlad
turistminister med förmåga att satsa
proaktivt på en tillväxtnäring. Om vi
från näringen ska vara lite självkritiska så måste vi samtidigt bli bättre på
att mäta turismen och dess effekter
så att fler vågar gå in och satsa, inte
minst regeringen.

att det i Göteborg arrangeras några
av världens största ungdomsturneringar, år efter år. Jag tänker bland
annat på Gothia Cup, Partille Cup
och Världsungdomsspelen för att
nämna några.
Hur ser du på den svenska arena
boomen?

– Under de senaste fem tio åren har
det byggts väldigt mycket även i närområdet, bland annat nya arenor i
Lidköping, Skövde och Vänersborg.
Det gäller att vara försiktig och inte
ha en övertro på att nya arenor per
automatik bidrar till nya starka turistströmmar. Arenan är en förutsättning men lika viktigt som själva
arenan är att skapa innehållet och
arrangemangen som ska dra dit folket. Sen finns det väldigt många olika
skäl till varför en arena byggs. I Solna
handlar det snarare om ett långsiktigt
samhällsbygge än bara en ny arena.
Arenan har fått ta väldigt mycket kritik men det är en svår utmaning att
balansera förväntningarna då arenan
byggts fort medan övrig infrastruktur
kommer senare. Om 20-25 år kommer det vara mycket bra ute i Solna.
Men då är å andra sidan anläggningen gammal.
Hur ser du på konkurrensen mellan
arenorna?

– Konkurrens är det självklart men i
första läget handlar det om att samarbeta så att Sverige kan ta hem stora arrangemang. Jag har precis träffat mina kolleger i Stockholm för att
se hur vi kan samarbeta kring utrustning som kanske kan cirkulera mellan oss istället för att vi köper in var
och en för sig. Jag gillar också tanken på att vi kanske kan återanvända
respektive arenas kundgrupper eller
dela kunskap och lärdomar. Samtidigt har hela branschen ändrats på
senare år. Det är en annan affärslogik där arrangörerna idag går in i
värdekedjan på ett helt annat sätt.
De äger artisterna och innehållet
och i vissa fall själva arenan. Klart
att det påverkar konkurrensen också.
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Lotta Nibell
Titel: Vd för Got
Event AB sedan 1
april i år
Ålder: 46
Uppväxt: Björlanda
på Hisingen
Bor: På Ramberget
på Hisingen och på
Tjörn.
Familj: Man. Två
egna barn och tre
bonusar. Häst och
hund.
Utbildning:
Civilekonomutbildning vid
Handelshögskolan
i Göteborg.
Uppsatsen handlade
om hur Göteborg
skulle bli bättre på
att ta hem större
kongresser.
Karriär: Började
på Göteborg & Co
1994. Därefter
tjänstgjorde
jag på Göteborg Convention Bureau. Startade tillsammans med
en kollega TUI (Turismens utredningsinstitut. Idag HUI). Varit vice
vd för mötesarrangören Congrex Göteborg. Fram till nu strategisk
utvecklingschef vid Västsvenska Turistrådet.
Sportslig karriär: Har ridit en hel del, bland annat fälttävlan för
Torslanda Ridklubb.
Intressen: Familjen. Hästen. Ridsport. Har varit på alla 38 upplagorna
av Gothenburg Horse Show och även jobbat som volontär. Åker gärna
båt längs västkusten under somrarna med favoritmål som Käringön,
Bohus Malmön och Fjällbacka.
Idrottsidoler: Rolf Göran Bengtsson och Ingemar Stenmark
Reser gärna till: Edinburgh och New York
Läser gärna: Allt från facklitteratur till deckare. ”Det ligger inga
travar på nattduksbordet. Jag plöjer dem en och en. Under semestern
läser jag minst 15 böcker i båten”. Jo Nesbo är en favoritförfattare.
Kör: Audi A3, diesel. Är jag i stan åker jag spårvagn.
Favoritarena: Ullevi. ”Den har något speciellt. Karaktären. Silhuetten.
Jag får fortfarande gåshud när jag tänker på Håkan Hellströms
fullsatta konsert”. Madison Square Garden för sin atmosfär. Senast
besökta arenan är Twickenham (nationalarenan för Englands rugbylag)
som är ”stor (82 000 besökare) och har en enkel logistik.” Slane
Castle, Dublin, där U2 spelat ett antal gånger, har en fin inramning.
Drömevent: Ryttar-EM 2017 som vi tagit till Göteborg. ”Det ska
vi göra riktigt bra och genomtänkt. Året innan 40-årsjubilerar
Gothenburg Horse Show. Så det som sker ska hänga ihop både före
och efter”. Bruce Springsteen får gärna jubilera hos oss med nytt
publikrekord. Gärna tillsammans med Håkan. Friidrotts-VM 2021. ”Men
jag har respekt för vilken utmaning det är att upprepa succén från
1995”.

Mellan destinationerna?
Några positiva svenska särdrag?

– Jag vill lyfta fram tre områden där
jag tror att vi är konkurrenskraftiga:
Hållbarhet – där RF gått ut med
att all värvning av EM och VM ska gå
i hållbarhetens tecken (Vision 2025).
Göteborgs stad driver genom Göteborg & Co konceptet ”Sustainable
Gothenburg”.
Kreativitet – Här ligger Göteborg
bra till med flexibla lösningar där arenor och stadsrum nyttjas fint. Vid Håkankonserten ordnade vi tillsammans
med Göteborg & Co till exempel ett
prepartyområde för att fler skulle ha
möjlighet att ta del av upplevelsen.
Kvalitet – Du måste leverera. Gärna överraska. I Sverige är vi bra på att
organisera och hålla det vi lovar. Hade
vi inte levererat Gothenburg Horse
Show år efter år hade vi nog inte tagit
hem ryttar -EM 2017. Sammanfattning: bygg på det som finns men våga
tänk nytt.
Vilka evenemang är du mest stolt
över att Göteborg arrangerar?

– Gothenburg Horse Show är en personlig favorit. Men det är fantastiskt

– Som jag ser på det samverkar destinationerna när det gäller att ta hem
de större eventen. När vi väl fått hem
dem – då konkurrerar vi.
Hur ser du på besöksnäringens plats i
utbildningsutbudet?

– Vår bransch är relativt ung och det
märks bland annat i att det finns få
forskare, professorer jämfört med
t ex jordbruksindustrin. Det krävs
mer kunskap på olika nivåer. När
min son var elva kunde han allt om
skogsindustrin, bilindustrin, jordbruket men ingenting om tjänstesektorn,
varken om IT eller besöksnäringen.
Här finns en stor uppgift i att utbilda
morgondagens beslutsfattare.
Vilka fördelar ser du med Göteborg
som kommun?

– Vi är snabbfotade. Har lätt för att
samarbeta. Idrott och evenemangen
är en del av vårt DNA. De gör stan
mer trivsam och attraherar förmodligen nya nöjda skattebetalare.
Text: Gustaf Berencreutz
Foto: Jesper Löfman

GotEvent AB
Ägs av: Göteborgs Stad
Huvudkontor: I Scandinavium
Uppdrag: Att driva arenorna Ullevi , Scandinavium , Gamla Ullevi ,
Valhalla IP , Valhalla sporthallar , Frölundaborg samt Valhallabadet .
Från och med nästa år även Hisingen Nya Arena som för närvarande
byggs. Det kommunala fastighetsbolaget Higab äger själva
fastigheterna.
Antal evenemang per år: Ca. 370
Antal besökare till arenorna: Ungefär 1,5 miljoner. Till Valhallabadet
kommer dessutom ca en halv miljon badbesökare.
Mål: Bidra till att göra Göteborg till en attraktiv stad att bo och verka
i och att besöka.
Miljödiplomering: Ja
Antal anställda: 125
Omsätter: Ca. 160 miljoner kronor .
Turismomsättning: 800 miljoner – 1 miljard kronor. Specifikt
ekonomiskt inflöde utgörs av den konsumtion som tillresta till
respektive evenemang gjorde då de besökte Göteborg och anledningen
till besöket var det aktuella evenemanget.
Sponsrar: Drottning Silvias barnsjukhus i ett kommungemensamt
sponsringsprojekt samt Idrottsmuseét i Göteborg.

ANNONS 				

6

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

sport & affärers kommunranking 2014

Sport &Affärer:
SVERIGES FRÄMSTA

IDROTTSKOMMUNER 2014

Sveriges främsta

2014 års lista över Sveriges främsta idrottskommuner består av fyra listor. En huvudlista med de
25 främsta idrottskommunerna i Sverige analyserade utifrån ett tjugotal kriterier. Dessutom tre
dellistor som visar Sveriges främsta idrottskommuner utifrån tre specifika kriterier: breddstöd
och arenor till ungdoms- och motionsidrott; elitframgångar och stöd till elitföreningar; samt
framgångar med att värva och genomföra större nationella och internationella idrottsevent.
HUVUDLISTAN
Huvudlistan toppas i år av Stockholm utifrån sina styrkor inom det idrottspolitiska programmet
som beskriver målsättningarna för breddidrotten, bra breddidrottsstöd, relativt bra elitidrott,
mycket goda arenatillgångar för nationella och internationella idrottsevent samt att Stockholm
är en duktig genomförare av större idrottsevent.
Nummer två är Linköping. Kommunen klättrar i år från femte till andra plats. Kommunen har en
tydlig strategi att vara en av Sveriges främsta idrottskommuner. Man har ett bra idrottspolitisk
program och bra tillgång till träningsarenor för breddidrotten; bra elitdrottsverksamhet; samt bra
tillgång till spontanidrottsplatser.
På tredje plats kommer Göteborg, framförallt tack vare sina årligen återkommande internationella ungdomscuper inom flera idrotter som skapar över 620 mkr i så kallade turistekonomiska
intäkter (TTO) per år. Dessutom är Göteborg en av Europas starkaste vävningskommuner och
genomförare av större internationella event genom sina bolag Göteborg & Co och Got Event.

De största klättrarna på årets lista är: Västerås (12 platser), Borås (8 platser), Åre (7 platser) samt
Falun och Östersund (5 platser vardera).

SPECIALLISTOR
Sveriges främsta breddidrottskommuner:
1) Halmstad 2) Falun 3) Karlstad

– För denna kategori bedöms både nivån på breddidrottstöd samt tillgång till ungdoms- och motionsidrottsplatser.
Sveriges främsta elitidrottskommuner:
1) Malmö 2) Göteborg 3) Umeå

– Här bedöms elitidrottsframgångar samt kommunens stöd och marknadsföring av
elitlagen.
Sveriges främsta evenemangskommuner:
1) Göteborg 2) Stockholm 3) Mora

– Här bedöms de kommuner som är framgångsrika när det gäller
att genomföra internationella och nationella idrottsevenemang.
Kommentar: Att Mora slår sig in på Eventlistans tredjeplats bland
två av Europas bästa eventkommuner beror helt enkelt på att
Vasaloppet genomförs som 17 olika tävlingar med ett deltagarantal
på nästan 100 000 och med en beräknad TTO på över 250 mkr.

Text och analys
peter rohmée

1. STOCKHOLM
Har en mycket tydlig vision om att vara
”norra Europas mest
populära destinationsort” samt ”Capital of
Scandinavia”. I dessa visioner har större internationella
och nationella idrottsevent
en stor betydelse. Stockholm
har arenor i europaklass
– både för inomhus- och
utomhusevent. Tele2 AreDiplom
nan och Globe Arenas utmsta
gör toppar. Just nu bättre
Sveriges frä 2014
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elitverksamhet men utan
speciella toppar. Elitverksamheten marknadsförs dåligt. Stockholm har ett mycket
bra idrottspolitiskt
program med ett tydligt folkhälsoperspektiv och
tydliga prioriteringar av bredd- och motionsidrotten. Begränsad tillgång till träningslokaler för ungdoms- och breddidrotten. För spontanidrottsplatser är fokus på att tjejers behov
ska tillgodoses bättre vid framtida byggnationer.
Stockholm har också en bra eventstrategi och
bra resurser för genomförande av större event.
Kommunen genomför varje år ett antal större
internationella idrottsevent. Viktigast är kanske
Asics Stockholm Marathon med en turistekonomisk omsättning (TTO) på över 210 mkr, där en
tredjedel av deltagarna och besökarna är internationella och där nästan 80% är totalt tillresande deltagare och besökare. Stockholm genomför
också större internationella event inom hästhoppning, simning, ishockey, friidrott, triathlon
och skidsprint. Kommunen utgör en attraktiv boendeort för unga och har låga ohälsotal samt stor
befolkningstillväxt. Tvåa på eventlistan.
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Gustaf Beren

2. LINKÖPING
Linköpings mål är att bli Sveriges främsta idrottskommun år 2015. I år går
kommunen från femte till andra plats på
listan. Kommunen har en bred elitverksamhet med ett bra elitstöd men med begränsad
marknadsföring av elitlagen. Fokus på damidrott.
Linköping har skapat en särskild fotbollsfond för
tjejer. Har en tydlig eventstrategi mot större nationella event och har bra genomföranderesurser. Breddstödet genomsnittligt men har ett bra
idrottspolitiskt program. Bra tillgång till utomhusarenor, något sämre till inomhusarenor. Generellt
finns ett bra samarbete mellan kommunen, idrotten och näringslivet. Mycket bra utbyggnad av
spontanidrottsplatser. Mycket goda utbildningsmöjligheter för elitidrottare och med världsledande idrottsforskning. Attraktiv boendeort för unga
och låga ohälsotal.

3. GÖTEBORG
En av Europas främsta destinationer
vad gäller att skapa upplevelser för
både Göteborgare och tillresta internationella och nationella deltagare och
besökare till större idrottsevent. Målgången i Volvo Ocean Race både 2015 och 2018 samt Citytravet för travhästar är fantastiska evenemang. Bra
elitidrottskommun. Bra stöd till ungdomsidrotten.
Arbetar med att hitta stödformer till idrottsaktiviteter som inte är organiserade på ett traditionellt sätt. Har Sveriges utan tvekan starkaste
idrottsevent, framförallt de årligen återkommande ungdomscuperna i fotboll, handboll, basket,
innebandy och ishockey. Sammantaget skapar
dessa internationella ungdomscuper en turistekonomisk omsättning (TTO) per år på över 630
mkr. Helt outstanding!
Diplom
Flaggskeppen är Göteborgsvarvet med över
Sveriges främsta
eventkommun 2014
60 000 löpare och Gothia Cup med 38 000
GÖTEBORG
deltagare. Nya idrottsanläggningar byggs i
Kviberg men Göteborg
tappar fortfarande
större internationella
event på grund av långbänken med ett nytt
Skandinavium. Sverigebäst vad gäller eventstrategi, genomföranderesurser och TTO-mätningar. Attraktiv boendeort. Etta på eventlistan
samt tvåa på elitlistan.
”Använder större internationella idrottsevent för att skapa
upplevelser för Göteborgarna samt för tillresta internationella
och nationella besökare och deltagare. Kommer att genomföra
målgångarna för Volvo Ocean Race 2015 och 2018.
Utvecklade dessutom Citytravet mitt i Göteborg. Europabäst
vad gäller större internationella ungdomscuper i fem idrotter.
Flaggskeppen är Göteborgsvarvet och Gothia Cup”

Gustaf Berencreutz

Peter Rohmée

4. VÄXJÖ
Växjös övergripande utvecklingsmål är
att vara ”en attraktiv mötesplats med
världsledande miljöarbete, ett kreativt
näringsliv och stolta invånare”. I detta
mål har elitidrott och evenemang en viktig del.
Kommunen har en bra eventstrategi med ett tydligt krav på ”return on investment” utifrån investerade skattekronor i event. Eventen som genomförs är främst på nationell nivå, förutom Dam EM
i fotboll 2013. Utifrån kommunens invånarantal är
Växjö en av Sveriges främsta idrottskommuner
som kombinerar en stark elitverksamhet med bra
stöd och anläggningar till bredd- och motionsidrott samt har ett av Sveriges mest moderna
arenautbud i Arenastaden. Dessutom planeras
en ny simarena. Växjö har ett bra idrottspolitiskt
program. Linnéuniversitetet är en viktig del av
utvecklingsmålet; både som studieort för elitidrottspersoner och som ett nationellt och internationellt starkt idrottsforskningsuniversitet.

5. MALMÖ
Just nu Sveriges starkaste elitidrottskommun. Två lag i Champions League (Malmö FF och Rosengård FC)
imponerar på Europa. Dessutom toppar i handboll och ishockey. Utan tvekan utgör
idrottsevent viktiga verktyg för Malmös destinationsmarknadsföring. Kommunen har satt
sitt namn på inomhusarenan – Malmö Arena - i

ett tioårigt avtal. Har
Diplom
nyligen genomfört
junior-VM i ishockey
Sveriges främsta
elitidrottskommun 2014
och Malmö City Horse
Show och kommer att
MALMÖ
genomföra ett gruppspel i handbolls-EM
för herrar 2020. En ny
friidrottsgala - Malmö
Games – genomförs
under 2015. Har ett
starkt folkhälsoperspektiv. Malmö har
vässat sin internorganisation för värvning och
genomförande av större idrottsevent och har
dessutom skapat en övergripande destinationsstrategi. Mycket bra samarbete med Event in
Skåne. Kan för första halvan av 2014 redovisa
en 8% ökning av internationella besökare, till en
del beroende på idrottsevent. Har ett bra samarbete med de privatägda arenorna och med besöksnäringen. Bra breddstöd och handikappsatsning på Malmö Open. Sverigebäst när det gäller
tillgång till spontanidrottsplatser. Ökar samarbetet avseende event med Köpenhamn. Stark
inflyttningskommun. Etta på elitlistan.
”Malmö har idag två lag i Champions League i världens
största idrott – fotboll. Malmö FF och FC Rosengård.
Högsta Europaklass. Kommunen stöttar på olika sätt
dessa lag för att de skall synas i Europa. Elittoppar också
i fälttävlan, ishockey, innebandy och handikappidrott.
Kommunen har också satt sitt varumärke på den största
inomhusarenan – Malmö Arena”

Gustaf Berencreutz

Peter Rohmée

6. FALUN
Falun har Sveriges bästa och bredaste anläggningar för elit-, ungdoms- och
motionsidrott på Lugnet. Både för inomoch utomhusbehov. Destinationsmarknadsföringen handlar mycket om att marknadsföra träningsläger, företags- och studentidrotter.
Speciell satsning på IBF Falun görs (innebandy).
Har genomfört SM-veckan (vinter) 2013 och satsar
nu på VM i längdskidåkning 2015. Ett event som
sannolikt kommer att visa ett större underskott
beroende på nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Genomför årliga mindre event inom ett femtontal idrotter. Har en begränsad eventstrategi och
mäter inte kontinuerligt TTO-intäkterna från eventen. Mer ofta mediabevakningen. Det idrottspolitiska programmet utgör en del av kommunens tillväxtprogram. Breddidrottsstödet genomsnittligt.
Bra på motions- och spontanidrottsplatser, särskilt
med vinterinriktning. Bra utbildningsmöjligheter
för elitidrottare – Högskolan i Borlänge och Dala
Sports Academy. Rankad som Sveriges femte bästa friluftskommun. Tvåa på breddlistan.

7. ÖSTERSUND
Investerar idag skattekronor inom fem
elitidrotter: alpint, basket, fotboll, längdskidåkning och skidskytte. Relativt bra
breddstöd till ungdomsidrotten, liksom tillgång till träningslokaler. Har ett begränsat idrottspolitiskt program. Genomför årligen
världscuptävlingar i skidskytte samt ibland också
i längdskidåkning (2015). Men också event inom
snöscooter, rally och ungdomsfotboll. Stor erfarenhet av att genomföra stora internationella tävlingar inom skidsporten. Genomförde VM i skidskytte
2008 och har nu tilldelats samma VM för 2020.
Mäter TTO endast för de större eventen. Bra universitetsutbildningar med viss idrottsforskning i
världsklass. Mycket stark friluftskommun.

8. KARLSTAD
Karlstad har en bra destinationsmarknadsföring och använder både lag och
event som verktyg, bland annat Svenska Rallyt, Karlstads GP, curlingtävlingar och naturligtvis Färjestad Hockey. Kommunen
har också en bred elitverksamhet – både lag och
individuella idrottare. Har också en bra eventstrategi och har ökat sina resurser för värvning och
genomförande av event. Utvärderar huvuddelen
av eventen genom ett eget system. För breddidrotten använder kommunen ett väl utarbetat
idrottspolitiskt program med tydliga perspektiv
för folkhälsa, tillgänglighet och jämställdhet. Har
dessutom ett bra ekonomiskt stödsystem. Tillgången till träningsarenor är god, både utom- och
inomhus liksom för spontanidrottsplatser. Trea på
breddlistan.

9. UPPSALA
Marknadsför destinationen genom tre
varumärken: ”Världsklass Uppsala”,
”Tävlingsstaden Uppsala” samt ”Elitidrottsstaden Uppsala”. Elitföreningarna och vissa idrottsevent utgör en del av dessa
varumärken. Genomför cirka 20 event per år
för att stärka dessa varumärken. Har elitlag i nio
sporter. Badminton, innebandy, basket och fotboll är de största elitidrotterna. Uppsala har ett
idrottspolitiskt program med nolltaxa, motionsoch handikappstöd samt lokalt samarbete mellan
ungdomsidrotten och näringslivet. Har ett större
behov av träningshallar men i övrigt är befintliga
arenor bra för ungdoms- och motionsidrott. Nya
Uppsala Arena klar 2017. Stark utbildningsort.
Attraktivt boende för yngre personer och relativt
låga ohälsotal.

10. VÄSTERÅS
Mycket stark elit- och breddidrottskommun. Destinationsmarknadsför Västerås
genom avtal med sex elitföreningar. Har
elitlag i de fem största sporterna. Genomför stora nationella ungdomscuper i handboll, fotboll och innebandy där ArosCupen är störst med
cirka 10 000 deltagare. Har ingen eventstrategi
men har ett reviderat idrottspolitiskt program.
Mycket bra tillgång till träningslokaler och bra
breddstöd till ungdomsidrotten. Har ett mycket
bra arenaområde – Rocklunda – för ungdoms- och
motionsidrott. Västerås är Sverigebäst på att
skapa en kombination av privat och kommunal finansiering av större idrottshallar. I Västerås finns
till exempel arenor som bär namnen ABB, Bombardier och Swedbank Park. Västerås är en av
Sveriges tio bästa friluftskommuner.

11. SOLNA
Solna kommun har en lång tradition av
elitidrott och event samt en stor arena.
Tidigare Råsunda, idag Friends Arena,
med stora möjligheter till världsevent,
men också med en mycket dålig ekonomi med
underskott i 250 mkr-klassen. Solna kommun
utgör en av ägarna och kommer att påverkas av
denna situation. Kommunen är en mycket bra
elitidrottskommun, främst i fotboll, basket och
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idrottskommuner 2014
ishockey. Bra destinationsmarknadsföring av
elitidrotten. Breddstöd till ungdomsidrotten på
genomsnittlig nationell nivå. Befintliga träningsytor för ungdomsidrotten är inte tillräckliga, men
är under byggnation i Ulriksdal och i Huvudsta.
Samarbetar med Stockholms Visitors Board när
det gäller större event till Stockholmsområdet.
Inga särskilda pengar avsatta för värvning och
genomförande av idrottsevent. Tas fram från fall
till fall. Mätningar visar att Dam-EM-finalen med
över 40 000 åskådare skapade en TTO på ca 50
mkr. Mycket starkt företagsklimat och boendeort för yngre.

12. HALMSTAD
Halmstad är en
Diplom
relativt
Sv
er
ig
es
bra elitbreddidrot främsta
tskommun
2014
idrottskommun. GenomHALMSTA
för Champions LeagueD
matcher i handboll. Ger
ett bra breddstöd till
ungdomsidrotten och
har en bra tillgång på
inom- och utomhuslokaler för träning. Har
avsatt en ”projektmiljon” för att öka antalet
idrottsungdomar, för att bredda rekryteringsbasen samt underlätta ledarrekryteringen. Kommunen använder tydligt event som verktyg för
sin destinationsmarknadsföring. Satsar främst
på utomhusevent men särskilt på lägerverksamhet i fotboll, bordtennis och gymnastik samt på
golf och fotbollslandskamper. Fåtal internationella
event. Har genomfört SM-veckan med en TTO-omsättning på 62 mkr. Har en bra eventstrategi med
tydliga ”return on investment”-krav. Arbetar med
att skapa Sveriges första ”riksidrottsuniversitet”
med Halmstads högskola och att utveckla Halmstad idrotts- och testcenter (HIT). Utsedd till årets
näst bästa cykelstad. Etta på breddlistan.
”Bra stöd
till
lokaler, främ breddidrotten samt
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13. UMEÅ
Begränsad destinationsmarknadsföring av elitföreningarna (tio föreningar)
i bland annat fotboll (damer), innebandy,
ishockey och beachvolley. Flera duktiga
elitidrottspersoner inom alpint och längdskidåkning. Genomsnittligt breddstöd. Visit Umeå arbetar efter en evenemangsplattform, inte en full
eventstrategi. Har förstärkt sina genomföranderesurser. Fokus är på event med många deltagare
och på nationell nivå. Har genomfört SM-veckan (vinter) 2014 samt Friidrotts-SM också 2014.
Dessutom cuper i fotboll och innebandy samt
tävlingar i extremidrotter, triathlon och inom
ridsporten. Mäter de flesta eventens samhällsintäkter med egna metoder. Umeå är en stark
utbildningsort med världsledande idrottsforskning. Har också Sveriges bästa förutsättningar
för studentmotion. Trea på elitlistan.

14. MORA
Mora är Sveriges starkaste ”en-eventskommun”. Startade med en skidtävling första söndagen i mars och har nu
utvecklats till 17 olika tävlingar under
vinter och sommarperioden. Totalt deltar nästan
100 000 deltagare – 69 000 för vintersäsongen
och 28 000 för sommarsäsongen. Total skapar
deltagarna och deras anhöriga en TTO omsättning till besöksnäringen (inte enbart Mora kommun utan för ytterligare några kommuner) på
cirka 250 mkr. Inte enbart för tävlingarna utan
också för att deltagarna förlägger ”träningsläger”
till området. Kommunen har inget idrottspolitiskt
program och en klart begränsad eventstrategi.
Mora är en mycket hälsoinriktad kommun med ett
stort antal förberedda friluftsplatser. Har också
bra tillgång till träningslokaler för utomhus- och
inomhusaktiviteter. Trea på eventlistan.

15. ÖREBRO
Använder nio elitlag som marknadsförare av Örebro inom sporterna ishockey,
fotboll, volleyboll, innebandy, basket och
motorsport. Satsar 8 mkr på detta. Örebro är stark som elitidrottskommun med lag i de
sex största sporterna. Har ingen eventstrategi
men samarbetar på regional nivå med Handelskammaren och Länsidrotten för att vinna hem
i första hand nationella event. Har däremot en
sponsringsstrategi där fokus är på SM-veckan

(vinter) 2015 och på det nyligen utvecklade konceptet Örebro Raceday. Genomför annars nationella event i mindre idrotter samt ungdomscuper
i bland annat fotboll, innebandy, basket och volleyboll. Har utvecklat ett idrottspolitiskt program
tillsammans med Länsidrotten. Kontantstödet till
ungdomsidrotten under genomsnittet. Bra utbildningsmöjligheter för elitidrottare. Sverigebäst
vad gäller friluftsmöjligheter och relativt låga
ohälsotal.

16. BORÅS
Använder elitlagen i fotboll (Elfsborg)
och basket (Borås Basket) som verktyg
för sin destinationsmarknadsföring.
Elitmässigt spelar Borås Basket i årets
Euro Challenge Cup. Bra breddstöd till ungdomsidrotten. Driver sedan flera år en Idrottsskola
som möjliggör för ungdomar att pröva på flera
idrotter samtidigt. Eventmässigt genomfördes
SM-veckan (sommar) i år och nästa år genomförs O-ringen i orientering. Båda dessa event
har många deltagare och skapar därför bra TTOintäkter till besöksnäringen. Borås har ingen
tydlig eventstrategi. Är en mycket stark motionsidrottskommun. Har totalt 350 km spåranläggningar, varav 140 km för längdskidåkning.
Har också 22 friluftsbad.

17. LULEÅ
Luleå marknadsför sina elitlag på ett bra
sätt. Har avtal med Luleå Hockey och med
herr- och damlaget i högsta basketserien. Kommunen har utarbetat ett mycket
bra idrottspolitiskt program som utgör en del av
Luleås långsiktiga utvecklingsvision. Ger ett genomsnittligt breddstöd men har relativt bra tillgång till träningsarenor. Planerar ett nytt badhus
och ytterligare en fullstor inomhusarena i tillägg
till de befintliga arenorna. Luleå har också en bra
eventstrategi men med otydliga genomföranderesurser. Fokuserar på nationella event.

18. LIDINGÖ
Kommunen är mycket starkt folkhälsoinriktad. Genomför konsekvent sin destinationsmarknadsföring som ”Idrottens
och Hälsans ö”. Lidingöloppet är flaggskeppet i marknadsföringen och är ett av världens
största terränglopp. Träningsläger och enskilda
besök skapar också tillväxt för kommunens hälsoinriktade konferensanläggningar. Bosön utgör
också ett starkt varumärke inom elitidrotten.
Lidingö fokuserar sina breddmässiga satsningar
på barn och ungdom. Bra tillgång till spontanidrottsplatser för motion. Bra företagsklimat och
attraktiv boendeort.

19. ÅRE
Ett av norra Europas främsta alpina
skidcentrum. Visionen är att bli en av
de främsta vinteridrottskommunerna
i hela Europa. Har ingen eventstrategi men mäter kontinuerligt samhällseffekterna
av de internationella och nationella besökarna.
Genomförde Alpina VM 2008 och har nu fått ett
nytt förtroende att arrangera samma tävling år
2020. Samtidigt som skidskytte-VM i Östersund.
Fantastisk framgång för Jämtland. Utvecklar
tillsammans med privata intressen Sveriges Nationalarena för alpin skidsport. Breddstödet till
ungdomsidrotten är under genomsnittet. Åre använder sig av mycket starka nationella företrädare från näringslivet för att utveckla både nationalarenan och eventen inom den alpina skidsporten.

20. HELSINGBORG
Har en otydlig marknadsföring av sina elitlag men en bättre marknadsföring av sina
event. Helsingborg är en stark elitidrottskommun i flera sporter: fotboll, innebandy, bowling, gymnastik, dans samt strandsporter.
Flaggskeppen är Eskilscupen i ungdomsfotboll,
Eurogym (ett av Europas största gymnastikevent),
U 19-VM i innebandy samt några veteran-VM i judo
och bordtennis. Veteran-VM är bra event som kräver mjuka sängar och stor plånbok. Har en bra
eventstrategi och mäter regelbundet samhällseffekterna. Använder, som en av få kommuner i
landet, också kravet på att skatteinvesteringar
ska ge cirka tio gånger ökad omsättning till besöksnäringen. Planerar också ett nytt europeiskt
event ”Long Distance Walking” tillsamman med
Event in Skåne.

21. JÖNKÖPING
Ingen tydlig marknadsföring av sina
elitlag, annars en bra elitidrottskommun. Bättre destinationsmarknadsföring av sin folkhälsoinriktning, vilket
nyligen gav en internationell uppmärksamhet.
Har ett genomsnittligt breddstöd men har samtidigt bra tillgång till träningslokaler för ungdoms- och motionsidrott. Genomför ett fåtal
större nationella event varje år. Sverigebäst på
e-sport genom Dreamhack event. Har bra friluftsanläggningar och bra utbildningsmöjligheter för
elitidrottare.

22. VELLINGE
Vellinge är en typisk ”en-events-kommun” tillsammans med Motala (Vätternrundan), Båstad (tennisveckorna) samt
givetvis Vasaloppets sjutton deltävlingar. Utifrån invånarantalet i Falsterbo/Skanör
(6 000 personer) genomförs varje år Falsterbo
Horse Show med cirka 80 000 biljetter sålda och
med en omfattande TTO-omsättning på nästan
70 mkr till besöksnäringen. Dessutom är Falsterbo Horse Show ett av Sveriges mest internationellt och nationellt exponerade event i media,
främst tv-media. Till Falsterbo kommer varje år
världens bästa dressyr- och hopphästar. Ger ett
genomsnittligt breddstöd och har relativt bra
lokaler för träningsverksamhet. Har i år fått ett
nytt elitlag i innebandyns elitserie – Höllvikens
IBF. Vellinge har ett av Sveriges starkaste företagsklimat och mycket låga ohälsotal.

23. BÅSTAD
Ytterligare en ”en-events-kommun”. Genomför årligen ATP turneringarna i tennis: Skistar Swedish Open (herrar) och
Collector Swedish Open (damer). Båda
tävlingarna har mycket starka sponsorer. Båstad
genomför också seglingsläger och seglingstävlingar på nationell och internationell nivå. Genomförde också ett speciellt event då man bjöd
in bronslaget från fotbolls-VM 1994, med ett besöksantal på 6 500 personer. Eventen skapar en
relativt stor mediaexponering nationellt men delvis också internationellt. Tennisveckorna sålde
cirka 70 000 biljetter under 2014 års tävlingar.
TTO-omsättningen beräknas överstiga 50 mkr.
Under tennisveckorna genomför kommunen ett
antal näringslivsseminarier.

24. LEKSAND
Leksand är en mindre kommun med cirka
15 000 invånare, men är en starkt traditionsburen elitkommun – både för vissa
lag och för individuella idrottare. Destinationsmarknadsföringen fokuserar på kommunens flaggskepp, ishockeyklubben Leksands IF.
Ett av Sveriges starkaste idrottsvarumärken.
Satsar breddmässigt på ishockeyläger under
sommartid. Ligger på elfte plats när det gäller
Riksidrottsförbundets statistik över antal idrottsföreningar jämfört med befolkningstalet. Utsågs
2014 till Sveriges främsta friluftskommun.
Kommer att få positiva samhällseffekter av skidVM i Falun 2015. Arbetar i övrigt med cykel- och
triathlontävlingar.

25. LUND
Kommunen har ett mycket bra idrottspolitiskt program, som utgör en del av
Lunds vision för utvecklingen fram till
2025. Programmet fokuserar på hälsofrämjande, tillgänglighet, ökad jämställdhet inom idrotten samt ökad idrottsrelaterad
forskning på Lunds universitet. I programmet
ingår också hur stödformer skall utvecklas för
de idrottsaktiviteter som inte är organiserade på ett traditionellt sätt. Lund har också ett
100-punkters utvecklingsprogram för hälso- och
idrottsperspektivet. Har ingen eventstrategi
men samarbetar istället med Event in Skåne för
att attrahera större event till Lund. Kommunen
har ett femårigt avtal med Lundaspelen – stora
internationella och nationella ungdomscuper i
basket och handboll med cirka 10 000 deltagare från 750 lag. Har också ett starkt varumärke i Flyinge Hästsportcentrum. Bra tillgång till
träningshallar. En klart attraktiv boendeort för
yngre och låga ohälsotal. Utsedd till Sveriges
bästa cykelstad.

Kriterier för analysen
Här är kriterierna för Sport
& Affärers ranking Sveriges
främsta idrottskommuner 2014:
• Ett idrottspolitiskt program som
inkluderar inriktningen för kommunens satsningar inom spontan-,
bredd- och elitidrott.
Faktorer som påverkar den
regionala tillväxten:
• Idrott som verktyg för destinationsmarknadsföring
• Eventstrategi och genomföranderesurser, både ekonomiska och
personella
• Genomförda och planerade större nationella och internationella
idrottsevent
• Utvärderingar av eventens samhällseffekter och specifika samhällsintäkter
• Tillgång till idrottsforskning som
skapar nationell och internationell
varumärkesförstärkning och attraktionskraft
• Infrastruktur, kommunikationsläge
• Tillgång till arenor för inom- och
utomhusevent
• Tillgång till hotell och restauranger
• Företagsklimat, nivån på ohälsotal samt var det är mest attraktivt
att bo
Faktorer som påverkar
breddidrotten:
• Kommunalt stöd till ungdomsidrotten i form av aktivitetsstöd och
andra stödformer
• Tillgång till träningsarenor för
bredd- och motionsidrott
• Tillgång till spontanidrottsplatser
• Särskilda satsningar på idrotten i
skolorna
• Kommunens satsningar på jämställdhet och integration
• Tillgång till friluftsaktiviteter för
motionsidrott inkluderande funktionsnedsatta och äldre
• Det lokala näringslivets samarbete med breddidrotten
• Antalet aktiva idrottsföreningar
Faktorer som påverkar
elitidrotten:
• Nationella elitidrottsframgångar i
relation tilll folkmängd
• Kommunalt stöd till elitidrotten
• Det lokala näringslivets samarbete med elitidrotten
Andra analyser som vi tagit
hänsyn till:
• Svenskt Näringslivs analys av
kommunernas företagsklimat
• Tidningen Fokus analys om var det
är bäst att bo i Sverige
• Naturvårdsverkets och SKL:s analys om kommunernas framtidsplaner, information och omfattning av
allmänna friluftsaktiviteter
• Försäkringskassan och SCB:s
analys av kommunernas ohälsotal
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idrottskommunen vårgårda

Vårgårdas cykelfest har
precis trampat i mål
Två dagar av cykelsport – med hela världseliten på
damsidan på plats i den lilla västsvenska kommu
nen – är över för den här gången. Sveriges Television
har sänt live i över tre timmar och för första gången
kablades också direktbilder ut över hela världen via
Internationella Cykelförbundets egen kanal. Tävlings
generalen Hans Jönsson lyser som en sol trots det
intensiva regnandet.

– Jag tror det här har varit ett lyft för hela samhället och
bygden. Så mycket exponering direkt i tv! Då handlar det
inte bara om ett stort steg för cykelsporten utan för hela
regionen, säger Hans Jönsson som sedan snart 15 år också
varit ordförande i den klubb som nyligen fick utmärkelsen
”bästa arrangör i världscupen” av Internationella Cykelförbundet, UCI.
Till vardags är Vårgårda CK:s starke man grisbonde.
Men han medger att tankarna på cykel finns med honom
varje dag. En gång i tiden var han JSM-etta och SM-silvermedaljör i lagtempo tillsammans med Vårgårdas och Sveriges främste cyklist genom tiderna, Gösta ”Fåglum” Pettersson. Men än lever drivkraften för sporten fortfarande
kvar. Kanske starkare än någonsin.
Livesändningen i Svt var ett viktigt etappmål för att glöden ska fortsätta brinna. Åratal av diskussioner och förhandlingar gav äntligen resultat.
– Hade vi inte lyckats nu kanske också min inspiration
gått ned, konstaterar han.
Tankarna på att kommunen, med drygt 11 000 invånare
varav omkring hälften i tätorten, skulle bli arrangör av ett
världscuplopp, startade till stor del tack vara dubbla världsmästarinnan Susanne Ljungskog.
– Hon och hennes dåvarande tränare Klas Johansson
väckte tanken samtidigt som UCI hade uttryckt önskemål
om att bredda världscuptävlingarna mot Skandinavien, säger Hans Jönsson.
Sagt och gjort. UCI gav klartecken och med erfarenheten från SM ett decennium tidigare och herrtävlingen
Scandinavian Open fick Hans Jönsson samla styrkorna än
en gång.

Fem kvinnliga cykelmakthavare samlade i Vårgårda i samband med damernas världscup. Från vänster: Miriam von Es,
chefskommissarie Internationella Cykelförbundet, Andrea
Marcellini, koordinator Internationella Cykelförbundet, Elisabeth Lindgren, styrelseledamot Svenska Cykelförbundet,
Yvonne Mattsson, ordförande Svenska Cykelförbundet, Helen
Henriksson, tävlingsledare Vårgårda världscup.

Ett starkt sammansvetsat lokalt och
ideellt nätverk med representanter från
kommun, näringsliv och samhälle tog
form – och lever fortfarande, nio år senare – vidare i lednings- och arbetsgrupper.
En närmast unik ”organisationsmaskin” i jämförelse med de stora eventbolag
som driver de flesta andra världscuptävlingarna inom cykelsporten
– Vi har en stor grundtrygghet i den här
gruppen. Jag tror det är en fördel att vi är en
liten kommun där de flesta känner varandra. Vi har kul och det finns en stor social gemenskap där alla närmare 500 personer i organisationen vet sin roll, säger Hans Jönsson.
Där finns till exempel husarkitekten som tagit ledigt från ritbordet för att ta plats som tävlingsledare. Poliskommissarien från orten som har
ansvar för säkerhetsarbete och kontakter med berörda myndigheter. Den nyligen pensionerade sjuksköterskan basar över ”medical care”, en grupp av
lokala egenföretagare sköter allt som gäller bilar, mc,
ljud, kommunikation och sponsorengagemang och
hundratals Vårgårdabor tar plats längs banan som flaggoch säkerhetsvakter.
Självaste kommunchefen Lars Björkqvist bär under tävlingsdagarna en ackrediteringsbricka med titeln ”assistant
judge” och är en av de ansvariga för tidtagningen.
Att kommunens högste tjänsteman ingår i den ideella
arbetsstyrkan ser han som något närmast självklart.
– Jag har varit med sedan SM någon gång i mitten av
90-talet. Jag hjälper till där jag behövs, det är inte svårare
än så. Vad jag sedan har för titel i det civila jobbet är ointressant i sammanhanget, säger Lars Björkqvist.
Kommunen bidrar med 290 000 kronor till världscuphelgen.
– Vi vill vara med och skapa en cykelfest. Sedan arrangerar vi tillsammans med Sparbanken och köpmännen i
kommunen också ”Barnens Velofondo” på lördagen mellan de två världscuploppen. Det är en viktig del för oss.
Att hans kommun utsetts att arrangera två av de totalt
nio världscuptävlingar som körs runt om i världen för damerna betyder mycket, menar Lars Björkqvist.
– Det sätter Vårgårda på kartan på ett positivt sätt. Sedan ger kombinationen av eldsjälar och frivilliga krafter en
vi-känsla där alla har lika stor del i det pussel som behöver
läggas för att klara ett sånt här arrangemang. Man står till
och med ut med att det är nästan hopplöst att komma fram
inne i centrum under de här dagarna ...
– Och att få visa upp kommunen i tre och en halv timmes direktsändning i tv. Det är nästan så att man får ståpäls …
Företrädare för flera kommuner runt om i landet har
också hört av sig och gratulerat till framgångarna och exponeringen.
– Det har bara varit positiva tillrop. Nu får vi sätta oss
ned tillsammans med näringslivet och se vad vi kan utveckla vidare till nästa år, säger Lars Björkqvist.
Sparbanksstiftelsen i Alingsås är huvudsponsor. Utan
det massiva stödet därifrån hade tv-sändningen knappast
blivit av. Stiftelsens ordförande Ragnar Udin talar om det
viktiga i att bygga mötesplatser.
– Där människor träffas uppstår det saker. Vi letar upp
såna platser där vi kan vara med och bidra till att stärka
varumärket för både banken och kommunen där vi verkar,
säger Ragnar Udin.
– Cykeltävlingarna i Vårgårda är ett bra exempel där vi
kan samverka med ett antal eldsjälar som gör ett fantastiskt jobb.
Men det största berömmet kommer från deltagarna
i världscupcirkusen. Utmärkelsen som ”bästa arrangör”
delas bara ut vid särskilda tillfällen och grundas på omdömen från åkare, ledare och representanter för det internationella förbundet.
– Det är vi väldigt stolta över. Tjejerna själva talar om

Det blev holländsk
seger igen i årets
upplaga av Crescent
Women World Cup
Vårgårda. Chantal
Blaak vann spurtstriden på Kungsgatan
och tog sin historiska
första världscupseger.

Hans Jönsson är mannen bakom att cykelns världscup hittat
vägen till Vårgårda. En grisbonde som en gång i tiden tagit
SM-silver tillsammans med kommunens verklige cykelkändis,
Giro d’Italia-segraren Gösta ”Fåglum” Pettersson.

Sverige och Vårgårda som ett ”paradise”, säger Hans Jönsson.
Teamen, förbundsrepresentanter och gästande media
påtalar gärna det förstklassiga boendet jämfört med på
många andra ställen, den vänliga atmosfären och den ordning och reda man anser råder i organisationen.
– Det är kul att det vi gör är uppskattat. Men sättet vi
jobbar på är egentligen inte så svårt. Jag tycker faktiskt att
det i mångt och mycket handlar om rent sunt bondförnuft.
Det kommer man långt med ...
text: Urban Tjernberg
Foto: Andre Weening, AWfoto

Vårgårda
Invånare: 11 076 (197:e största av 290 kommuner)
Areal: 441,22 kvadratkilometer (201:a största)
Befolkningstäthet: 25,96 inv/kvadratkilometer
Län: Västra Götaland
Landskap: Västergötland
Näringslivsranking: Placerat som nr 9 bland svenska kommuner i
Svenskt Näringslivs ranking över bästa företagsklimat 2008. Ständigt
bland de 15 bästa.
Framstående entreprenörer: Stig och Lennart Lindblad (bilbälte
som sedan utvecklades till Autoliv), Johan Petter Johansson (uppfann
skiftnyckeln)
Kända företag: Autoliv, Gustavsberg, Sundolitt, Lantmännen Doggy.

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

FOTO: Matthias Lobsien

idrottskommunen vetlanda

Föreningen Vetlanda Motorsällskap driver Elit Vetlanda Speedway AB, och äger Vetlanda
Motorstadion. Speedway ligger femma i publikligan enligt Svt. Elit Vetlanda hamnade på plats
51 med 2 547 åskådare.
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Vetlanda BKs välkända ”talangfabrik” har fått fram landslagsstjärnor som bröderna Ulf och
Per Einarsson (Hammarby IF), Christoffer Edlund (Sandviken) och mittfältaren Johan Löfstedt.
Förbundskaptenen Jonas Claesson är klubblegend.

Elitlagen som lyfter Vetlanda kommun
Även om Vetlanda kommun inte toppar listan över
Sveriges främsta idrottskommuner har de en lång
tradition av elitidrott. I kommunen finns två klassiska
elitklubbar – Elit Vetlanda och Vetlanda BK – som i
snart 30 år har satt kommunen på kartan.

fönster fick vi en bra grund. Visionen var att ta guld inom
tre år och vi lyckades redan andra året.
Elitfönsters sponsring är inte lika stor 2014 som den var
för tio år sedan, men samarbetet blev en katalysator som
har gjort att fler företag har inlett samarbete med Elit Vetlanda. Idag har klubben runt 300 sponsorer.
– Vetlanda är inte stort, men det finns ett starkt stöd från
näringslivet. Utan sponsring hade vi aldrig varit i den position som vi är idag. Vi har byggt upp ett gediget nätverk
som sträcker sig ut till västkusten och ner till Malmö. Österut finns Dackarna och Västervik.
Alla småländska derbyn, som lockar sponsorer och åskådare, är också en bidragande orsak till att klubben har växt.
– Vi har alla haft stor nytta av den småländska dominansen. Men allt går i cykler. Ett tag fanns topplagen i Avesta,
Hagfors och Hallstavik. Det är likadant i Vetlanda. För 20
år sedan var bandyn störst, säger Bo
Wirebrand.

FOTO: Vetlanda BK

FOTO: Elit Vetlanda

För tredje året i rad tog sig Elit Vetlanda till SM-final och
med 27 SM-medaljer – fördelat på guld, silver och brons
– på 44 säsonger är föreningen Sveriges mest framgångsrika speedwayklubb. Föreningen har en stark ställning i
speedwaysverige och ett starkt eget kapital till skillnad från
många andra speedwayklubbar.
– Vi har en bra styrelse som aldrig äventyrar ekonomin.
Arbetet i klubben är tydligt uppdelat och ingen lägger sig i
varandras ansvarsområde. Jag får x kronor till att bygga ett
lag och förhåller mig till det. Det är oroväckande att många
klubbar har ekonomiska problem och
de måste bli bättre på att anpassa sina
trupper efter ekonomin, säger Bo Wirebrand, sportchef för Elit Vetlanda.
Optimism i Vetlanda BK
Vetlanda BK:s sejour utanför högsta
Elit Vetlanda är inne i en storhetstid
med stjärnor som Jaroslaw Hampel, Tai
serien blev bara ettårig, men klubben
Woffinden och Emil Sajfutdinov, men
har haft svårt att ta tillbaka sin plats
det var i slutet av 1980-talet och börsom en av bandysveriges giganter. Ekojan av 90-talet som Vetlanda kommun
nomin är ansträngd och sett till publikhade sin storhetstid som idrottskomsnitt är föreningen tvåa i kommunen
mun. Vetlanda Tennisklubb spelade i Bo Wirebrand lägger mycket tid på
efter Elit Vetlanda.
Elitserien. Speedwayklubben var ett scouting och följer ofta GP-serien på
– Näringslivet har stor betydelse för
topplag och vann SM-guld två år i rad. plats för att få inblick i förarnas person- framgång, och när kommun och näligheter.
Vetlanda BK hade landets främsta banringsliv har det tufft påverkar det även
dyspelare och spelade sju SM-finaler
oss. Vi ser inte Elit Vetlanda som en
på tio år. Ishockeyklubben Team Boro
konkurrent. Vi har olika säsonger och
värvade stjärnor som Rolf Ridderwall
kan istället dra nytta av varandra, säoch Anders ”Masken” Carlsson, och
ger Kjell Nicklasson, ordförande i Vetvar nära att nå Elitserien 1991. Samlanda BK.
ma år spelade Myresjö IF semifinal i
Det finns hopp om en ljusare bandyframtid. I våras nådde A-laget slutSvenska Cupen mot IFK Göteborg
och slutade trea i division 1, som då var
spel för första gången sedan 2009 och i
näst högsta fotbollsserien. När betydelmars skrev succétränaren Tommy Östsen av ekonomiska muskler i idrotten Kjell Nicklasson, ordförande i Vetlanda
erberg ett fyraårskontrakt. Klubben har
ökade under 90-talet samtidigt som det BK, hade gärna sett att elitklubbarna
dessutom alltid varit bra på att ta fram
lokala näringslivet var hårt ansatt och fick mer stöd av kommunen. Enligt
talanger, och förra säsongen gick P16minskade sponsringen fick klubbarna Vetlanda BK är 24,33 procent av det
laget till SM-semifinal, P18 tog SMproblem. När det nya millenniet starta- som skrivs om Vetlanda i media bandy- silver och J20 gick till semifinal.
de hade samtliga klubbar lämnat idrot- relaterat.
– Vi har en långsiktig planering för
tens finrum.
att bli ett av de fem bästa lagen igen.
En viktig del är våra talanger. Vi har ett ungt lag med hög
Elitfönster som huvudsponsor
utvecklingspotential.
När Elit Vetlanda återvände till högsta serien 2003 startade
2011 invigdes inomhusarenan Sapa Arena som byggdes
resan mot toppen med hjälp av lokala fönstertillverkaren av ett arenabolag och ägs av privatpersoner och föreningar,
Elitfönster som gick in med ekonomiska medel. Villkoret bland annat Vetlanda BK. Arenan, som kostade 40 miljoför deras satsning var att före detta förbundskaptenen Bo ner kronor, utsågs till Årets Bandyarena 2012.
– Utan hallen hade vi nog inte spelat elitbandy idag.
Wirebrand fick en central roll.
– Det lockade att vara med och bygga upp något nytt. Den betyder mycket vad gäller publik och sponsring.
Tidigare var ekonomin inte tillräckligt stark, men med Elit- Vi kan också börja träna redan första september, och ser

gärna att säsongen förlängs. Nu spelas
matcherna för tätt inpå varandra, vilket
minskar antalet åskådare och sliter på
spelarna.
Klubbarna viktiga för kommunen

Elit Vetlanda och Vetlanda BK:s framfart i sina respektive sporter medför att Stewe Jonsson
kommunens namn uppmärksammas i
nationell media. Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef i
kommunen, berättar att de två elitklubbarna är viktiga för
kommunen.
– De bidrar till att skapa ett positivt intresse kring Vetlanda i media. Som en följd får de mer sponsorstöd än övriga
föreningar. Stödet regleras av kommunstyrelsen och kommunchefen. Precis som övriga idrottsföreningar får de även
ett föreningsbidrag som grundar sig på deras verksamhet
och lokaler, förklarar Stewe Jonsson.
text: Pierre Eklund

Vetlanda kommun
Invånare: 26 419
Näringsliv: Största
arbetsgivaren är Sapa
Profiler med runt 875
anställda. Vetlanda
kommun har 2 725 anställda.
Utbildning: Idrottsgymnasiet - nationellt godkända
idrottsutbildningar inom bandy och fotboll. Eleverna läser 400 poäng.
Idrottsfördjupning inom ishockey och tennis. Eleverna läser 300 poäng.
Kända klubbar: Elit Vetlanda, Vetlanda BK, Boro/Vetlanda HC och
Myresjö/Vetlanda FK.
Idrottskändisar: Erik Karlsson och Johan Franzén (ishockey). Johan
Löfstedt, Christoffer Edlund, Per Lennartsson, Jonas Claesson och
Kenth Hultqvist (bandy). Bo Wirebrand, Conny Ivarsson och Thomas H
Jonasson (speedway). Leif Ytterell (fotboll).
* Boro Vetlanda HC spelar i Division 2 HockeyTvåan södra B.
* Myresjö/Vetlanda FK är ett topplag i Division 3 Nordöstra Götaland.
Klubben har gått vidare till Svenska Cupens gruppspel 2015 med lag
från Allsvenskan och Superettan.
* Vetlanda BK:s försäljning av Jonas Claesson för 400 000 kronor till
Hammarby IF 1996 är fortfarande bandyns dyraste övergång genom
tiderna.

Så stöder Vetlanda kommun idrotten
* Alla idrottsföreningar i kommunen får föreningsbidrag som grundar
sig på deras verksamhet (aktivitetsstöd) och lokaler. Årligen delar kultur- och fritidsnämnden ut stöd på närmare fem miljoner kronor till
250 föreningar, varav knappt hälften är idrottsföreningar.
* Föreningar som skickar ledare på kurs kan få utbildningsbidrag. Kommunen betalar då halva kostnaden.
* Föreningarna kan söka investeringsbidrag. De kommande åren prioriteras stöd till spontanidrottplatser.
* Tidigare fanns ett elitbidrag som fördelades på fler idrotter, men nu
är det de två elitklubbarna som får störst sponsring.
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”Vi ska in
under skinnet
på fotbollen”
Håkan Solberg, bördig från Gotland, tillträdde i mars
som ny sponsringschef på Svenska Spel – mitt i
slutförhandlingen av avtalet med Svenska Fotbollför
bundet, Svensk Elitfotboll (SEF) och Elitfotboll Damer
(EFD). Det nya fotbollsavtalet som skrevs på sex år
och uppgår till 928 miljoner kronor ska ta det statliga
svenska spelbolaget och svensk fotboll under skinnet
på varandra vilket välkomnas av en dedikerad ung
domsledare som till vardags ”jobber” med att förvalta
en sponsringsportfölj på 275 miljoner.

naler vilket stärker oss. Vi har även en sportspelsaffär med
spel på fotbollens matcher, och det viktigt att ha affären
som bas i samarbetet.
Kan fotbollsavtalet påverka kommande avtal med
exempelvis ishockeyn?

– Vi har precis startat omförhandlingen med svensk ishockey. Det är för tidigt att säga, men arbetsstruktur i projektform är intressant att ta in i våra andra samarbeten.
Varför är sponsring viktig för Svenska Spel?

Vad är viktigast i din nya roll som sponsringschef?

– Jag tillträdde när det var slutförhandling om fotbollen
med stort fokus på att få klart avtalet. Tidigare har jag ansvarat för ishockeyn på Svenska Spel, och ska nu sätta mig
in i alla andra idrotter vi sponsrar: fotbollen, bandyn, handbollen och innebandyn.
Vilken är den nya inriktningen i fotbollsavtalet?

– Vi ska jobba sex år tillsammans med svensk fotboll och
kommer jobba efter en helt ny arbetsstruktur. I ett långt
avtal finns rättigheter som först är varma, men som kallnar. Vi vill nu jobba i projektform för att komma in under
skinnet på fotbollen kring vilka utmaningar fotbollen har
framför sig både kortsiktigt och långsiktigt. Det är viktigare än att bara checka av genomförda och levererade rättigheter varje säsong.
Vad menas med att varma rättigheter kallnar?

– Har du en rättighet som är varm 2014 kan den vara iskall
om tre år, och då gäller helt andra kanaler. Därför är det
bättre att jobba i projektform för att vara med när det kommer nya kanaler och forma kanalerna tillsammans med fotbollen. Jag kan då ta in andra personer hos oss som har koll
på nya kanalerna och det blir en större intern delaktighet i
samarbetet hos båda parter.
Hur kan fotbollen hjälpa till med era utmaningar?

– Fotbollen är en stor folkrörelse som många vill jobba
med. Vi går in med resurser som ger fotbollen utökade
möjligheter att bedriva sin verksamhet. Vi ligger före när
det gäller gränssnitt och kan ge fotbollen en närvaro på
marknaden utifrån de kanaler vi sprider fotbollen i. Klubbarna är också duktiga på att sprida sina budskap i sina ka-

– Sponsringens uppgift är att bygga relationer och förstärka spelupplevelsen med och för kunder och visa på vårt
samhällsengagemang inom idrotten. I den uppgiften är vi
unika genom att både ha elitidrott och breddprojekt som
Hockeyakademien och Hockeykonsulterna, Skridskokul
ihop med Svenska Bandyförbundet för att lära barn åka
skridskor och Tipselit inom fotbollen kring talangutveckling för ungdomar. Och så har vi Allsvenskan och SHL och
andra elitserier. Spektrumet är väldigt brett.

som får folk att gå till arenorna, och inte bara landar i tvsoffan framför internationella matcher. Det är viktigt med
publik på matcherna för säkra återväxten genom att det
skapar idrottsskapet och intresset hos nästa generation att
själva vilja idrotta. Det behöver adderas ihop med att se
Messi och Zlatan på tv.
Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är att få jobba nära idrotten både på elitnivå och med
knatteprojekt runt viktiga frågor. Jag är själv engagerad på
ungdomsnivå inom hockeyn i Visby och när Hockeykonsulenterna kommer på besök känner jag stolthet över att
Svenska Spel möjliggör det. För en idrottsperson är det en
ynnest att få vara med hela vägen från elit till gräsrötterna.
text: JOHAN THORÉN
foto: Emmy Zettergren-Nordström

SVENSKA
SPEL

Hur har Gräsroten mottagits när ni delar ut 50 miljoner
till ungdomsidrotten varje år?

– Det har varit oerhört tacksamt eftersom den är riktad
till ungdomsidrotten i respektive klubb. Vi har pratat med
många klubbar och pengarna går till att förbättra verksamheten för ungdomslagen i form av exempelvis nya gräsplaner och nya målställningar. Idag är över 7 000 klubbar anslutna av cirka 20 000 som finns i RF:s föreningsregister.
Sedan kan vi bli bättre på nå ut för att berätta om Gräsroten och vårt samhällsengagemang för det svenska folket

Ägare: Staten
Huvudkontor: Visby
Antal
anställda:
2 200
Nettoomsättning: 9,8 miljarder
kronor.

HÅKAN SOLBERG

På vilket vill ni utveckla kommunikationen kring spons
ringen?

Titel: Sponsringschef

– Vi håller på sätta hur vi ska kommunicera sponsringen
mer än att bara sätta på Svenska Spels logga där vi är med.
Vi vill fylla vårt varumärke med innehåll och berätta för
den breda målgruppen hur vi jobbar med både bredden
och eliten. Har vi inga småstjärnor får vi inga stora stjärnor.
Det går att symbolisera på ett väldigt bra sätt i kommunikationen med en stor stjärna och en liten stjärna.

Familj: Fru och 2 barn

Vilken är idrottens största utmaning enligt din mening?

– Det viktigaste framöver att är skapa en bra upplevelse

Ålder: 47 år
Bor: Visby
Intressen: Familj,
vänner, träning och golf
Favoritsport: De stora
lagsporterna
Favoritarena: Tele 2
Arena, Madison Square
Garden

Resultat: 5 miljarder kronor
Mediebudget: ca 425 mkr
Sponsringsportfölj: 275 mkr
Fotboll: 156 mkr
Ishockey: 50 mkr
Handboll: 9 mkr
Innebandy: 5,5 mkr
Bandy: 4,3 mkr
Gräsroten: 50 Mkr (budgeterad
post, fördelningen sker enligt ett
poängsystem avhängt på vilka
föreningar spelarna väljer.)
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”Världens ögon kommer
att riktas mot Sverige”
redskap, ”The Event Compass”, tillsammans med forskarkollegan Robert Pettersson på Mittuniversitetet vilket
ska bli ett stabilt evenemangsverktyg för investerare och
arrangörer. The Event Compass är ett nätbaserat självvärderingsverktyg som mäter evenemanget utifrån fler dimensioner.
– Tjänsten ger tydliga förslag till förbättringar grundat
i den senaste forskningen på evenemangs framgångsfaktorer. Den erbjuder evenemanget att själv kunna utföra
mätningar om till exempel den turistekonomiska effekterna och den innehåller system för certifiering. Går det bra
kommer jag att försöka introducera The Event Compass
även i USA.

En av världens främsta forskare inom evenemang
och turism, professor Donald Getz ska tillsammans
med svenska idrottsförbund, destinationer och
forskare, påbörja ett gemensamt utvecklingspro
jekt. Riksidrottsförbundet (RF) och Besöksnäring
ens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) satsar
tillsammans över en miljon kronor i projektet med
målet att stärka Sverige som evenemangsdestina
tion. Satsningen sker inom ramen för den natio
nella evenemangsstrategin. Sport & Affärer fick en
pratstund med Donald när han var på Sverigebesök i
slutet av augusti.
Vilken blir din roll i projektet?

– Att med min erfarenhet och kunskap utveckla och stärka
evenemangsindustrin i Sverige i syfte att skapa fler evenemang och utveckla de befintliga organisationerna. Inom
två år ska en ny modell mogna fram där kontaktytan mellan Specialidrottsförbund och destinationer intensifieras
och effektiviseras. Sen kan vi börja göra business.

Har du några handfasta tips på hur man kan
förädla evenemangsarbetet?

– Ha kontroll på ägandet och ekonomin.
Försök skapa evenemangsportföljer där
fler målgrupper kan nås (kvinnor, barn,
äldre). Har du ett lyckat evenemang som
bas kan portföljen ökas (jfr Vasaloppet:
Tjejvasan, Barnens Vasalopp, Öppet Spår,
etc.).

Vilka trender ser du inom evenemang?

– Personliga utmaningar där du deltar själv som till exempel löpning, simning och cykling. Utanför sport tror jag
på matfestivaler. Det går att finna unik matkultur i varje
region.

Hur ser du på ett svenskt Vinter-OS?

– I så fall måste IOK i grunden ändra sin
inställning och inte låta arrangemanget gå till
dem med störst muskler och till dem som genererar mest pengar. OS har blivit för korrupt.
Men jag tror att Sverige skulle prestera ett smartare vinter-OS än Lillehammer.

På branschens potential?

– Evenemangsbranschen växer snabbt. Konkurrensen ökar
och då ökar även behovet av professionalism. I framtiden
strävar arrangörerna inte enbart efter turismekonomiska
effekter utan även efter långsiktiga hållbara, sociala och
kulturella vinster. Den största vinsten av alla är bättre hälsa
när folket och inte enbart eliten deltar.

Är det någon typ av evenemang du saknar i
Sverige?

– Ja, internationellt körs det med stor framgång
barnfestivaler där sport är en del, men inte allt.
Festivaler som varvar kultur med sport och
olika upplevelser. Det saknas här.

Ser du några skillnader på det sätt som evenemangsarbetet bedrivs i USA/Kanada jämfört med Europa?

– Det råder inga större skillnader i själva strategierna eller
i biddingarbetet. I Europa är målet inte enbart ekonomisk
payoff. Här jobbar man miljömedvetet med ett genuint
intresse att uppnå sociala och kulturella effekter. Alla jagar de stora eventen och turistbesökarna. Men i Nordamerika är allt bara business. Andelsägarna är alla affärsorienterade inklusive universiteten och medborgarna blir
aldrig involverade. Principen är fler events = mer business
och hållbart tänkande är obefintligt.

Vilket internationell idrottstävling vill du
helst se i Sverige?

– Ryder Cup.
Jag glömde fråga Donald om han råkar
vara släkt med favoritsaxofonisten Stan
”The Sound” Getz. Nu finns i alla fall
förutsättningarna för att det skapas ljuva toner även ur den flersträngade svenska evenemangslyran.

Hur ser du på Sverige?

– Det Sverige gör kommer på sikt att leda till att världens
ögon riktas hit, precis som de riktats hit av andra anledningar genom det sätt som Sverige skött sin ekonomi och
värnat demokratin. Jag är imponerad av Göteborg som
gått i bräschen som evenemangskommun. Just nu diskuterar man sin arenastatus och om man ska bygga en ny
multiarena. Men alltfler kommuner och regioner satsar på
evenemangsturism med egna organisationer. Det handlar
mycket om sport och olika möten men även om underhållning och kulturfestivaler. Matturismen till exempel är
i växande.
– I världen sker det en explosion i utvecklingen av organisation, av marknadsföring och medial exponering av
events. Australien jobbar bra med det här, Skottland likaså.
Hela branschen professionaliseras. Nationen Sverige måste
också hitta sin plats i konkurrensen.
Samarbete ett ledord

– I Sverige verkar samarbete vara ett ledord. Tittar vi på
Australien, där jag tjänstgjort, är alla eniga om att vi bör ha
samma mätmetoder av evenemangens effekter och samma arrangörsstrukturer men i slutändan fallerar det ändå.
Varför? Jo, för att delstater och kommuner konkurrerar.
De vill inte ge en annan kommun några konkurrensfördelar. De har ingen samverkansmodell. Likadant i Kanada eller USA. Här kan Sverige gå före. Men självklart måste det

Text: Gustaf Berencreutz
Foto: peter joensson

finnas ett visst mått av konkurrens även här. Det gäller
först och främst att ta hem eventen till Sverige.
Sverige arrangerar ju redan några av världens största årligt återkommande events inom vissa sporter som Vasaloppet, Vätternrundan, Göteborgsvarvet och Gothia Cup. Vad
gäller större internationella mästerskap går snart skid-VM i
Falun, ryttar-VM 2017 i Göteborg, alpina VM 2019 i Åre,
skidskytte-VM i Östersund och vi väntar i dagarna besked
vad gäller fotbolls-EM och handbolls-EM 2020.
– Ja men Sverige saknar en samtrimmad nationell strategi för events och evenemangsbaserad turism. Ni har ett
Visit Sweden men inget Event Sweden. Se till exempel
på Skottland som med framgång skapat Event Scotland.
– De flesta regeringar stödjer bids för stora evenemang
för de inser de ekonomiska fördelarna. På sikt hoppas jag
att vårt arbete ska påverka den svenska regeringen i rätt
riktning.

Donald Getz

Bättre mätmetoder

Böcker: Event Studies (2007). Event Tourism (2013).

– Men politiker vill ha bättre och mer trovärdiga underlag
för eventens effekter. Idag överdrivs siffror med helt olika
mätmetoder som underlag. Jag är själv involverad i ett nytt

Favoritsport: Spelar golf. Tittar på hockey.

Ålder: 65
Bor: Calgary, Kanada
Familj: Fru. Två gifta döttrar. Ett
barnbarn.
Specialistområde: Evenemang
Akademiska titlar: Professor
emeritus vid universitetet
i Calgary. Professor vid The
School of Tourism, Queenslands
universitet. Filosofie magister vid
universitetet i Carleton. Filosofie
doktor vid Edinburghs universitet.
BES vid universitetet I Waterloo.
Gästprofessor vid ett antal svenska
högskolor som Handelshögskolan i Göteborg, Mittuniversitetet i
Östersund, Kalmar och Växjö universitet.
Intressen: Evenemang och turism, destinationsmarknadsföring, mat
och vin.

Favoritklubb: Calgary Flames.
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Svensk simsport får nyttig energi av huvudsponsorn EON. Här Sarah Sjöström, i kvalet på
100 meter fjärilsim under Sim-EM 2014 i Berlin.

FOTO: Joel Marklund / BILDBYRÅN

text: JOHAN THORÉN

Energieffektiv sponsring
E.ON har arbetat sig in i fotbollen och simningen.
Under tidens gång har sponsringen övergått till vär
deringsstyrt samhällsengagemang som utgår från att
vara relevant i att lösa problem. – Det är partnerskap
på riktigt och går hela vägen in, säger Stina Liljekvist,
Head of Brand & Marketing på E.ON Sverige.

I slutet av 2006 började Stina Liljekvist på E.ON och fick
uppdraget att bygga upp en sponsrings- och CSR-avdelning.
– Avtalet med Svenska Fotbollförbundet, som tidigare varit elitorienterat, förhandlades om till att handla mer om
en ungdomssatsning. Vi tecknade ett nytt avtal med Svenska Simförbundet, och båda samarbetena har vi fortfarande kvar. Gemensamt för sporterna är relevans över hela
landet, kan utövas av alla och kan kroka ihop mellan flera
generationer.
Relationen med fotbollen fördjupades och efter att
värdegrunden var satt hittade parterna fram till den
gemensamma nämnaren.
– Vi förstod att den stora utmaningen för fotbollsklubbarna runtom i landet var att de kämpade som sjutton med
sina energikostnader. Klubbarna är själva grogrunden för
att vi överhuvudtaget ska kunna ha ett landslag i VM. Det
fanns mängder av eldsjälar och ideella krafter som gjorde
vad de kunde för att hålla igång allt, men inte hade möjlighet att titta på energieffektiviserande åtgärder för exempelvis omklädningsrum och konstgräsplaner. Här fann vi och
förbundet något att ta armkrok i som hade stor relevans.
Lösning på problem

Energifonden etablerades 2011 och ger fotbollsklubbar
möjlighet att söka upp till 25 000 kr i syfte att uppmuntra
omställningen från direktel till alternativa energikällor eller system för mer effektiv användning av energin. E.ON
och SvFF har hittills delat ut närmare sju miljoner kronor
till 340 klubbar.
– Det var inte så att vi skapade ett behov. Energifonden
gjorde att vi kunde möta och hjälpa föreningarna för att

hitta en lösning på ett problem – med utbildning, inspiration och pengar för att komma igång. Energirelaterade kostnader utgör cirka en tredjedel av kostnaderna för
många föreningar. Vi arbetar mycket med energieffektivisering även i sponsringen och att det är den röda tråden.
Med fokusering på energieffektivisering skapar vi nya förutsättningar för klubbens ekonomi och därigenom ungdomssatsningar. Vi bidrar med det vi kan bäst.
Livsviktig fråga

E.ON tecknade första sponsoravtalet med Svenska Simförbundet 2005 och samarbetet omfattar tre områden: simkunnighet, motionssimning och elitsimning. Simkunnighet lyfts fram av E.ON som en ”livsviktig” fråga och drivs
genom projekt som ”Skolsimmet” i årskurs 1-5, Vattenprovet och Stadium Sports Camp i egenskap av huvudsponsor
med särskilt fokus på simningen.
– Samarbetet med Svenska Simförbundet utvecklas hela
tiden, även om vi självklart jobbar mot vårt övergripande
gemensamma mål: att alla barn och vuxna ska känna sig
trygga och ha roligt i vattnet.
Mogen kommunikation

E.ON lägger en betydande del av sina marknadsföringsresurser på sponsorskap som är kopplade till affärsmål och
utgör en naturlig del av hållbarhetsarbetet och samhällsengagemanget.
– Sponsringen mäts på flera sätt, och i rena varumärkesparametrar är ”liking” viktig. Naturligtvis är vi intresserade om det skiljer sig i gillande mellan personer som
vet vad vi gör inom fotboll och simning till de personer
som inte känner till det. Vi tittar också på om vi säljer avtal
kopplat till fotbollen och hur fotbollsaffären utvecklas, säger Stina Liljekvist och avslutar
– Vi har olika projekt som manifesterar samhällsengagemanget där en del är av mer extern karaktär som till exempel fotbollen. Det finns numera en större mognad och erfarenhet i att kommunicera kring vårt samhällsengagemang
för vi vet vad vi står för och vad som är viktigt.

Stina Liljekvist

E.ON SVERIGE
Huvudkontor: Malmö
Bildat: 2005 genom att
Sydkraft och Graninge
byter namn till E.ON.
Omsättning i Sverige: 37
miljarder kronor (600 miljarder globalt).
Anställda: 3 800 (90 000 globalt).
Kunder: Cirka 1 miljon.

SPONSRINGSPORTFÖLJ
Nationella: Svenska Fotbollförbundet, Svenska Simförbundet.
Klubbar: Malmö FF, Örebro SK, IFK Norrköping, FC Rosengård,
Timrå IK.
Arenasponsring: E.ON Arena, Moderna museet.
Internationellt: Skidskytte,(Världscupen, drivet från Tyskland).
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Kraften kommer från Skellefteå.

Skellefteå Kraft
debuterar i Globen
Skellefteå Kraft vill med hjälp av en ny
visuell identitet och ishockey framstå
som ett energibolag för hela Sverige.
Ett nytecknat samarbetsavtal med Nor
ra Europas största arenaområde väntas
överraska många Stockholmare.

Skellefteå Kraft
har likt många andra energibolag en
bred portfölj av lokala sponsringsavtal kryddad med en
spets av elitsponsring.
– Sponsringen har
på senare år utveckCatarina Hägglund
lats på flera fronter.
Vi fortsätter att utveckla breddsponsringen på hemmaplan i Västerbotten där vi verkar och har en stark position, som en del av
vårt CSR-arbete. Elitsponsringen är viktig
för den ger oss nationell synlighet och hjälper till att komma upp på listan som valbart energibolag, säger Catarina Hägglund,
kommunikationschef på Skellefteå Kraft.
AIK utgör spetsen

I somras presenterade företaget sin uppdaterade visuella identitet med ny logotyp och
profil. Sponsringen ska bidra till varumärkesbyggandet och elitsponsringen tar 70
procent av budgeten på tio miljoner kronor.
Det sker primärt genom ett långvarigt samarbete med Skellefteå AIK och namnrättigheten till Skellefteå Kraft Arena, som aktiverades 2008 och löper fram till år 2022.
– Det viktigaste affärsmålet som
elitsponsringen är kopplad till är att vi vill
nå ökad kännedom i hela Sverige. Vi har
haft namnet på arenan sedan nybyggnationen och det har varit en mycket lyckad investering i att vårt namn sprids lokalt och
nationellt genom olika media. Det visar undersökningar vi gör kring värdet av exponeringen.
Skellefteå AIK har varit dominanten
inom svensk hockey på senare år och vann
senaste SHL och SM-guldet i överlägsen
stil.
– Ishockey är en energifylld sport som
engagerar många och en stark lagsport
med koppling till hur vi vill jobba i företaget. Skellefteå AIK har som ambition
att vara bäst och har varit bäst ett antal år.
Det är spetsen och klubben som sticker ut

Skellefteå Krafts sponsring av Skellefteå AIK
och hemmaarenan har satt bolaget på kartan.
Nu är man elleverantör åt Globen.

i Skellefteå. Vi som stor sponsor är en del
av framgången, även om väldigt mycket har
gjorts av klubben på egen hand och under
lång tid.
Oväntat möte i Stockholm

Stockholm är en nyckelmarknad för alla energibolag med tillväxtambitioner. I år blev
det klart att Skellefteå Kraft och Stockholm
Globe Arenas tecknat ett treårigt samarbetsavtal om statusen som officiell elleverantör till arenorna; Ericsson Globe, Hovet,
Annexet, Tele2 Arena och turistattraktionen SkyView.
– Vi vill bli hela svenska folkets energibolag och då är Stockholm en viktig marknad.
Synbarheten och exponeringen på ett arenaområde med en stor ström av människor
ingår i mixen av den marknadsföring och
kommunikation vi gör mot Stockholmsmarknaden. Att ett norrländskt energibolag dyker upp på Globenområdet kan nog
överraska en del, avslutar Catarina Hägglund.
text: JOHAN THORÉN

Skellefteå
Kraft
Grundat: 1906

Vi ligger i
hårdträning
Vi tränar hårt för att du ska få uppleva ett
skid-VM utöver det vanliga. Finslipar allt.
Kom och var en del av skid-VM 2015, det
blir oförglömligt! 18 februari – 1 mars 2015
är det dags.

Köp biljetter

på falun2015.com
eller genom turistbyråerna i Dalarna.
PRESENTING SPONSOR

Du hittar Falun2015 här:
#falun2015
facebook.com/Falun2015
twitter.com/Falun2015
instagram.com/falun2015
youtube.com/falun2015

INTERNATIONAL SPONSORS

Ägare: Helägt av
Skellefteå kommun
Omsättning: 4,3
miljarder SEK

DATA SPONSOR

NATIONAL SPONSORS

Resultat: 125 Mkr
Anställda: 637
Marknadsandel: 5:e största elproducent
Sponsringsbudget: 10 Mkr
Budgetfördelning elit: 70 %
Antal sponsringsavtal: 80 st

OFFICIAL SUPPLIERS

BEYOND SKIING
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En affärsmans betraktelser

E

konomin för de allsvenska klubbarna utvecklas
inte positivt. Detta har medfört att soliditeten
sjunkit oroväckande från 39% 2008 till 14%
2013. Den finansiella svagheten medger inte
nödvändiga satsningar. Möjligheterna till nyemissioner är nästan noll och metoden med vinstandelsbevis riskerar att misslyckas. MFF kan ha kopplat greppet
på svensk fotboll många år framåt.
De senaste fem åren (2009 till och med 2013) har de allsvenska föreningarna gått med en sammanlagd förlust på
- 445 mkr före nettot av köp och försäljningar av spelare!
Vad värre är har resultatet även efter detta netto visat en
förlust på -201 mkr. Med sådana förluster minskar soliditeten dramatiskt.
Soliditeten (andelen eget kapital av det totala kapitalet)
ger en bra information om den finansiella styrkan, både att
klara en motgång och beredskapen att kunna göra investeringar, till exempel i en högklassig spelartrupp.
Den högsta soliditeten för de allsvenska klubbarna i Sverige noterades 2008, då man totalt hade 39% soliditet.
SvFF:s ekonomichef, Kjell Sahlström, skrev då i sin årliga analys av de allsvenska föreningarnas ekonomi:
”Om man skulle justera det egna kapitalet och balansomslutningen för de balanserade spelarvärdena (det upptagna värdet för spelarna i balansräkningen) för att få jämförbarhet med andra företag inom underhållnings- och
tjänsteproducerande branscher, skulle soliditeten uppgå
till 26%. Det är en förhållandevis låg soliditet, om man
jämför med noterade bolag inom dessa branscher”.
Vad har då hänt sedan 2008? Jo, soliditeten har successivt gått ner och noterades 2013 till den lägsta nivån, 14%
– inklusive balanserade spelarvärden. Med ovanstående påpekande från Sahlström skulle man alltså kunna dra slutsatsen att soliditeten i de allsvenska klubbarna 2013 i jämförelse med andra företag skulle närma sig nollstrecket!
För att ta några exempel så har MFF:s soliditet gått ner från
58% till 15%, Elfsborgs från 34% till 9% och Kalmars från
88 till 19% (inklusive balanserade spelarvärden). Förklaringen
finns i arenabyggen som ökat skuldsättningen i föreningarna.
Den enda förening som kan sägas stå på en solid grund
är Häcken, som vid utgången av 2013 hade en soliditet på
78% och ett eget kapital på 57 mkr, utan balanserade spelarvärden. Starkt!
Nyemissioner ingen väg utom för arenor

På grund av den svaga soliditeten måste föreningarna tillföras externt kapital för att stärka balansräkningen och skaffa
likvida medel för förvärv.
Nyemissioner har förekommit, men dessa har skett till
byggandet av nya arenor med syftet att ge framtida vinster,
starkare soliditet och beredskap för investeringar i huvudverksamheten, fotbollen.
Risken är här att det tar lång tid och som bekant ”medan
gräset gror dör kon”.

www.sportaffarer.se

MARENS
T OM SOM
LÄS ALLSEVENEMANG Sid 9–27
IDROTT
N 2
Nr

2012

komOS & Affärer Läs om de
krafterna
mersiella och kreativa
20–23
bakom OS-ringarna. Sid

FOTO: JÖRGEN HILDEBRANDT

TOG
LÖPARLEGENDEN SOM
OS TILL LONDON

intervju
Läs Sport & Affärers exklusiva Sid 4
med den ödmjuke OS-generalen.

2012

Sid 28

Var med när Sveriges främsta

idrottskommuner kungörs!

LL IDROTT

SEMINARIET PROFESSIONE
Nalen, Stockholm
8 oktober 2012
Se hela programmet på sidan

31. Vid frågor: seminarium@sportaffarer.se
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2012
Läs om kommunerna
MED SNÖN SOM LEVEBRÖD.
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år som
PÅ IS. Sverige står nästa
H
HEMMA-VM
på is. Sid 6 och 17
värd för två VM turneringar
v

som lever för vintern. Sid

... men i begränsad omfattning

Svårare är det för en person utan direkt anknytning till
föreningen.
Konstruktionen är sån att föreningen erbjuder risktagaren att betala en summa pengar för att få ett vinstandelsbevis som ger rätt till en del av vinsten (till exempel 50
procent) om föreningen säljer spelaren. Sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv låter ju det hela bra. Risken är
väl bara hur spelaren utvecklas. Kan man tro.
När vinsten skall tas hem uppkommer nämligen problem. Fotbollens regelverk säger att när spelarens kontrakt
med föreningen gått ut kan han gå gratis till en annan för-

9, 12 och

Skidkungen

för Svenska
MATS ÅRJES är ordförande
VD för
Skidförbundet och samtidigt
sidan 8.
Skistar. Läs hans krönika på

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

För- och efternamn

Adress

Företag

Postnr.

Org.nr/person.nr

E-post

n

ER –1
LL Sid 14

HÅ

NE

IN

Peppad arenachef.
Percy Nilsson laddar
för ett intensivt 2013.
Läs porträttet. Sid 4-5

Vi har kartlagt
Vintersport är hett.
vintersportförbundens
sponsringsintäkter.
Sid 17

i.
Ger skidsporten energi.
Numrets sponsorproﬁl
är Annika Bränning
på Vattenfall. Sid 10

Låt ditt varumärke bli
en del av upplevelsen.
Vill du synas på de stora

arenorna, kontakta oss

på isp-sport.se

MFF har visat sin lösning – avancemang till Champions
League (28 mkr från Euro Football spelade nog stor roll!).
Grattis! Kan det vara början på en stor MFF-dominans i svensk fotboll under
många år framåt?
Den styrelse och ledning
som mycket professionellt
har genomfört en omvandling av MFF under de senaste fyra åren har kommenterat hur man skall
använda de 150-200 mkr
som kommer in med något
som kan tolkas som ”inga
idiotsatsningar”. Det tyder
på att svaret på ovanstående fråga blir ”ja”.

Som prenumerant får du fyra nummer hem i
brevlådan, full access till alla undersidor på vår
sajt www.sportaffarer.se samt 10% rabatt på
seminariedeltagandet till vårt årliga seminarium
Professionell Idrott. Priset för ett års prenumeration är 500 kr inkl moms.

uide

lg
Fjäl 6

Grattis MFF!

Allt fler har fått upp ögonen för Sport & Affärer
som idag uppskattas av idrottsrörelsen, arrangörer och av näringslivet. Vi har gjort oss kända
genom en gedigen journalistik med ständigt nya
vinklar och genom våra återkommande och väl
citerade undersökningar. Många läser oss genom
att följa Dagens industri och ni kan nu även välja
att prenumerera på oss separat.

siness

Nr 4

Hittills har föreningarna försökt lösa problemet genom att
bjuda in enskilda personer att investera i så kallade vinstandelsbevis. Det innebär att om en spelare säljs med vinst,
så får risktagaren en del av den vinsten och alltså en avkastning på sitt insatta kapital.
För ett par år sedan angavs att det fanns 19 riskkapitalbolag som hade anknytning till elitföreningarna. En
omfattande verksamhet som på senare år avtagit. Inte
överraskande – metoden är nämligen inte logisk sett ur affärsmässig synvinkel.
Att locka personer som har en nära anknytning till en förening (sitter i föreningens styrelse, till exempel) och förfogar över ett stort kapital kan gå. Ett exempel finns i MFF,
som i sin årsredovisning beskriver ett samarbete med Euro
Football Invest AB. Företagets ordförande heter Erling
Pålsson (tillika ägare), mycket framgångsrik entreprenör
som också är styrelseledamot i MFF sedan 2000.
2011 tecknades ett avtal mellan Euro Football Invest AB
och MFF som innebar att företaget investerade 28,5 mkr i
vinstandelsbevis i spelare. Kontraktet går ut 2014 och hittills har företaget fått tillbaka 6,7 mkr (vid årsskiftet) och
alltså gjort en stor förlust. MFF har dock vunnit på överenskommelsen eftersom man haft stor nytta av spelare som
betalats av Euro Football, något som Erling Pålsson som
styrelseledamot säkert kan känna sig stolt över.
Erling Pålsson har också genomfört andra affärer med
MFF. Hans bolag Erling Pålsson Teknik&Fastighets AB
ägde fram till 2012 25% av Swedbank Stadion, men denna
post såldes 2012 till MFF.
Fler exempel på personer som har eller haft styrelseposter och samtidigt ställt upp med riskkapital finns, bland andra jag själv och Tommy Jacobson i Djurgården.

Bu

i Dagens industri juni
Medföljer som bilaga

Sponsring &
Gothia Cup.
Event i siffror.
Sveriges största
Niklas Birgetz
årliga idrottsevreder ut
enemang större
Sid 30
än någonsin. Sid 16 begreppen.

SM i sponring
avgjort. Idrottsklubbarna som är
bäst på sponsring.

Riskkapitalister kan lockas ...

ening och redan ett halvt år innan kan han teckna ett nytt
kontrakt med en ny klubb. I praktiken betyder det att en
försäljning måste göras i transferfönstret cirka ett år innan
kontraktstidens utgång.
Frågan är då varför en förening skall sälja en av sina bästa
spelare i förtid när man inte investerat några pengar i spelaren? Den risken har ju risktagaren stått för. Spelaren kan
ju bidra till en sportslig vinst som är större än den del av
en ekonomisk vinst som kan komma från en försäljning.
Föreningen beslutar enligt SvFF:s regler helt ensam om
en försäljning. Det enda argumentet för att sälja är då ett
moraliskt/etiskt ansvar gentemot en risktagare. Och det
kanske inte väger så tungt i sammanhanget.
Spelaren och hans agent har här många gånger samma
agenda som föreningen. En köpande klubb som inte behöver betala till en säljande kan erbjuda spelaren en så kallad
sign on fee – ett mycket bättre ekonomiskt alternativ än en
övergångssumma. Kvar med Svarte Petter står risktagaren.
Idén med investeringar i vinstandelsbevis är ologisk affärsmässigt sett. När det går upp för potentiella investerare
(som det gjort på många håll) så blir det sannolikt mycket
svårt att i en framtid skaffa nytt riskkapital genom konstruktionen med vinstandelsbevis utom för personer med
direkt anknytning till föreningen.
För övriga föreningar har den hittills enda, sett ur en affärsmässig synvinkel, rimliga lösningen varit att avskaffa
51/49-regeln så att en investerare fått rätt till visst inflytande. Det hade dock betytt att fotbollsrörelsen fått släppa
ifrån sig makten och det vill man inte.
Vad som förvånar i sammanhanget är att alla de stora
föreningarnas ordförande ställde upp på att inte avskaffa
51/49-regeln. Den enda slutsatsen av det måste ju vara att de
har en lösning i bakfickan om hur man i framtiden skall attrahera externt kapital (det är ju ytterst deras ansvar).Vi är nog
många som ser fram mot att få höra vilken den lösningen är.

Bo Lundquist

Prenumerera på Sport & Affärer!

IDÉ MEDIA
ÄR EN ANNONS FRÅN
HELA DENNA BILAGA
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Nyemissioner till ett aktiebolag ägt av föreningen för
investeringar i fotbollsverksamheten – köp av spelare –
har misslyckats. Problemet är att fotbollens regelverk
(51/49-regeln) inte ger en investerare någon möjlighet till
påverkan varför investeringsviljan är nära noll. En investerare vill inte sätta in tiotals miljoner kronor i en allsvensk
klubb utan att få några rättigheter, till exempel i beslut om
tillsättande av styrelse. Enligt föreningarna har man den
kompetensen själva, men spåren tycks förskräcka för en
investerare.

Stad

Frankeras ej
mottagaren
betalar portot

Idé Media Sverige
SVARSPOST
20508811
761 20 Norrtälje

FOTO: björn tilly

krönikör BO LUNDQUIST

I Linköping skapar vi
framtidens idrottsstad!
Inom idrott gäller det att hålla vad man lovar.
Att säga att vi är en av Sveriges främsta
idrottsstäder innebär ett stort ansvar.
Därför jobbar vi hela tiden hårt för att leva upp
till våra stora ord. Det gör vi genom att inte bara
satsa på elitklubbar, de som gör Linköping känt
som en svårslagen idrottsstad. Vi satsar även på
den breda idrotten, den som skapar en mer
attraktiv och aktiv kommun - och som
förser våra elitklubbar med nya talanger!

Vår målsättning är
att bli Årets idrottsstad 2015!

Linköpings kommun

plakat

linkoping.se

Umefolk House of Metal
BlodoMloppet Umeå open
Umeå pride tougHest
uMeå fotBollsfestival
Umeå floorball festival
uMeå fasHion Week
nycirkUsfestival BlooM
uMeå Jazzfestival
brännbollsyran littfest
visfestival Holmön
friidrotts-sM elektra
danske invest triatHlon series
soMMaren i city U x U festival

UMEÅ. MER EvEnEMang.

BrännBollsyran
30–31 maj 2014
370 deltagande lag
utsåld festival
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Stöttar föreningslivet – med bingopengar
tille Cup, men har även synts på fotbolls- och friidrottsarenor samt på skateboardanläggningar och i samband med
skidlopp, säger Matz Wallander.
Han lyfter fram idrottssponsring som en viktig del för
verksamheten.
– Det företag många gånger missar är att skapa en plan
hur man använder detta i sin övriga kommunikation och
varumärkesbyggande.

Idrottens Spel är med sitt dotterbolag Idrottens Bingo
Sveriges största arrangör i sitt slag. Nu strävar man
efter att vitalisera hallarna för en framtida marknad
– och för att i förlängningen stötta det ideella föreningslivet ytterligare.

Bingo! Med 27 bingohallar runt om i Sverige är Idrottens
Bingo, dotterbolag till Idrottens Spel, marknadsledande.
Även om branschen de senaste åren stagnerat något, fyller
den enligt koncernchefen Matz Wallander en viktig funktion, inte minst socialt.
– Många av våra gäster går till hallarna minst lika mycket
för att det är en träffpunkt som för att spela. Det är också
en förhållandevis billig underhållning som skapar spänning
och delaktighet.
– Just nu jobbar vi hårt med att vitalisera våra hallar för
en framtida marknad. Det finns fortfarande många fördomar om bingohallar. En av dem är att det bara är pensionärer som spelar, men medelåldern hos oss är 47 år och de
som besöker oss för första gången blir nästan alltid överraskade över vilken fräsch miljö det är.
Är bingo er största intäktskälla?

– När det gäller pengar direkt till idrotten är bingon absolut störst. Vad det gäller att bygga värden i bolaget är vår
produktion och utveckling och försäljning av digitala spelsystem mest lukrativ. Fördelen med denna kombination är
att vi internt skapar resurser för att kunna utveckla och supportera system som genererar pengar till idrotten.

Matz Wallander

bingohallar från Luleå i norr till Helsingborg i söder – samt
andra riksomfattande verksamheter.
– Alla pengar vi tjänar går till föreningsrörelsen, det är ett
mycket tydligt ägardirektiv. Vi finns till för att skapa resurser till idrottsrörelsen som på många sätt är en samhällsnytta. Ifjol levererade vi 24 miljoner kronor.
Hur marknadsför ni er?

För hela föreningssverige

Idrottens Spel ägs av Västsvenska Idrottsförbundet, men
spelbolaget finns till för hela föreningssverige och driver

– Vi försöker att till stor del koppla oss att synas i samband
med idrott, för att också på det sättet stödja denna verksamhet. Vi är stora partners till både Gothia Cup och Par-

FOTO: Catharina Fyrberg

Har ni några spännande projekt eller satsningar på
gång?

– Vi lanserar en helt ny sajt för nätbingo, som kan revolutionera marknaden, i början av september. Senare i höst
släpper vi dessutom en app som gör att man kan kanalisera pengar till sin favoritförening – via såväl spel som via sin
vardagliga konsumtion.
Text: Henrik Lenngren

Idrottens Spel
Omsättning: 577 miljoner
kronor.
Andel av den svenska
spelmarknaden: Cirka 1,2
procent.
Historia: Det som på
80-talet började med en
enskild bingohall i Göteborg har i dag vuxit till 27 hallar runt om
i Sverige – 20 egna och sju franschisehallar. Idrottens Spel var
först med spelprodukten Sverigelotten, som numera är såld till
Folkspel. I dag tillverkar man lotter åt andra i aktörer både i och
utanför Sverige. Spelbolaget är sedan några år tillbaka huvudägare
i Reklamservice i Halmstad, där man sköter allt från distribution av
deklarationsblanketter till ICA-utskick och tidningen Buffé. Koncernen
har drygt 300 anställda.

Folkspel värnar om föreningarna
Föreningarna står i fokus för 25-årsjubilerande Folk
spel. Varje år genereras mellan 150 och 160 miljoner
kronor till det svenska föreningslivet, som enligt vd
Hans Sahlin är unikt.

När Folkspel grundades 1989 var ambitionen att skapa en
organisation som bedrev lotteriverksamhet, framför allt via
tv-baserade lotterier. Detta för att med rikstäckning skapa
bra möjligheter för Sveriges ideella organisationer och lokala föreningar att kunna generera intäkter, av egen kraft,
genom försäljning av lotter med rikstäckande efterfrågan.
Bingolotto blev, och är fortsatt, flaggskeppet i detta avseende.
Enligt Folkspels vd Hans Sahlin är Bingolottos status
fortfarande hög hos svenska folket.
– Det köps förvisso inte lika många bingolotter idag som
under 90-talet. Men det tål att påpekas att det fortfarande
köps cirka 16 miljoner bingolotter per år i Sverige. Detta

baserat på cirka 45 veckor – då det är uppehåll över sommaren, säger han.
Sedan starten har Bingolotto och Folkspels övriga lotterier genererat närmare 16 miljarder kronor till Sveriges
föreningar. Under ett år genererar spelbolaget mellan 150
och 160 miljoner kronor till Sveriges föreningar. Cirka 85
procent av dessa pengar kommer från Bingolotto.
Unikt föreningsliv

– Det svenska föreningslivet är en unikitet. Inte ens våra
grannländer Norge, Danmark och Finland har en infrastruktur föreningslivsmässigt så som Sverige, säger Hans
Sahlin.
– De svenska föreningarna tar ett stort och oerhört viktigt ansvar i det svenska samhället. Man bidrar till mycket
– ”vettig fritid” för ungdomar, integration för utlandsfödda i Sverige, kamratskap och respekt för varandra. Dessutom bidrar det svenska föreningslivet till upprätthållande
av folkhälsa och sunda värderingar.
För denna verksamhet behövs
FOTO: Per-Anders Hurtigh
ekonomiska resurser. De bidrag som
staten kan tillföra är viktiga, men
räcker enligt Hans Sahlin inte till.
– Därför är Folkspels verksamhet
viktig – då den har allt fokus på att
både bidra med pengar via central
försäljning – där pengarna oavkortat
går till föreningslivet – och att hjälpa till att administrera föreningarnas egen försäljning av, framför allt,
Bingolotto.
I Folkspels produktkatalog återfinns också Sverigelotten, Bingo på
Nätet, Bingolottos Julkalender och
Kosing. 2008 valde man att ersätta Svenska Rikslotteriet – där allt
överskott landade i svenskt förenHans Sahlin
ingsliv – med Eldsjälsgala med MiljonBingo.

Jobba ideellt inte längre självklart

– Vi såg till nyttan. Att jobba ideellt 2014 är inte längre lika
självklart som förr. När vi genomför en extraordinär investering i ett tv-projekt som Eldsjälsgalan vill vi också att det
köps många lotter – så att intäkten till Sveriges föreningar
blir optimal. Då såg vi att Miljonbingo hade större förutsättningar än vad Rikslotteriet hade. Därför agerade vi som
vi gjorde, säger Hans Sahlin.
Folkspel har ingen konkret idrottssponsring idag. Däremot har spelbolaget samarbeten med flera olika ideella
riksorganisationer och också specialförbund. Samarbetet
baseras på att skapa förutsättningar för att det ska köpas
fler lotteriprodukter via Folkspels produktportfölj.
– Det är inget självändamål att tillföra ytterligare lotterier. Bättre i så fall att utveckla befintliga. Men ibland ser
vi möjligheterna till nya produkter – och då vill vi lansera
dessa.
Text: Henrik Lenngren

Folkspel
Omsättning: 1 miljard kronor.
Andel av den svenska
spelmarknaden: Beräknad
marknadsandel är 2–3 procent av
den totala spelmarknaden.
Idrottssponsring i Sverige:
Nej, enbart samarbeten med flera
olika ideella riksorganisationer och
specialförbund.
Historia: Folkspel grundades
1989. Intentionen var att skapa en
organisation med syfte att bedriva
lotteriverksamhet, företrädesvis
via tv-baserade lotterier. Detta för att med rikstäckning skapa bra
möjligheter för Sveriges ideella organisationer och lokala föreningar
att kunna generera intäkter, av egen kraft, genom försäljning av
lotter med rikstäckande efterfrågan. Bingolotto blev, och är fortsatt,
flaggskeppet i detta avseende.
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MFF ska bli störst i Norden

Fakta

Öka arenaamorteringen

Klubbledningen vill även öka amorteringen
på arenalånet (Malmö Kommun gick i borgen) för att på så sätt få lägre årliga räntekostnader. Malmö FF, som äger 75 procent
av Swedbank Stadion, beräknas ha en arenaskuld på 353 miljoner kronor, och ska bara i
år betala cirka 53 miljoner kronor i driftkostnad, räntor och amortering.
– Att amortera på lånet ger en långsiktig
effekt och vi tittar nu på vilket belopp som är

Foto: Malmö FF

Malmö FF:s medverkan i Champions
League ger inte bara stora intäkter från
UEFA och TV. Europaspelet skapar även
nya kontakter och möjlighet att utveckla
sponsring, hospitality och nya marknader.

Det är ingen hemlighet att Malmö FF kommer att få över 200 miljoner kronor för sin
medverkan i höstens Champions League.
Eftersom endast en gruppspelsseger är värd
runt nio miljoner kronor är det svårt att sia
om vad den totala intäkten blir.
– För Malmö FF innebär intäkterna arbetsro och långsiktiga investeringar. Ett exempel är vårt beslut att satsa på plantäckning.
Utan dessa pengar hade vi inte kunnat göra
en sådan investering som på sikt ger oss lägre
värmeförbrukning och bättre kvalitet på gräset. Vi sliter mindre på planen och kan använda den längre, säger Niclas Carlnén som
i början av 2014 blev ny vd för Malmö FF.

Den entusiastiska hemmapubliken lyfts fram som en faktor för att klubben kvalificerade sig till
Champions League.

rimligt. Med lägre ränta minskar den ekonomiska belastningen kommande år.
Champions League ger dessutom möjlighet
att skapa nya kontakter och införskaffa ny kunskap från Europas bästa klubbar. När Malmö
FF mötte Juventus på bortaplan träffade klubbens försäljningschef Juventus försäljningschef.
– Under den här resan samlar vi kunskap
från våra motståndare som vi sedan kan använda i vår verksamhet. Juventus mål är att
växa i Asien. Vårt mål är att bli störst i Norden. Vi kan använda samma arbetssätt även
om perspektiven är olika.
Finna nya marknader

Malmö FF är på jakt efter en ny marknadschef som ska hjälpa dem att upptäcka nya
marknader, och kanske även finna en internationell partner som vill synas i Europa.
– Det vore intressant. För att öka intäkter-
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na måste vi hitta marknader som vi inte jobbat med innan. Vi tittar exempelvis på detaljhandeln och vad vi kan sälja där, men vi
måste få ett ännu bredare synsätt.
Intresset från näringslivet har ökat i samband
med Champions League och sätter organisationen under hög press. En del av Malmö FF:s
samarbetspartners reser med under bortamatcher, och under de två sista hemmamatcherna
arrangeras event med klubbens partners. Dessutom har hospitalityförsäljningen utökats under alla hemmamatcher i Europa.
– Vi flyttar servering av mat till en annan
lokal i anslutning till arenan för att möta de
krav vi ställs inför. Samtidigt som vi fokuserar
på nuet är det viktigt att vi inte tappar fokus
och vår planering inför 2015 och 2016, säger
Niclas Carlnén.
text: Pierre Eklund

* För sitt deltagande i fjärde
omgången av
Champions Leagues play-off
fick Malmö FF 2
miljoner euro.
Gruppspelet i
Champions League har en deltagandebonus på 8,6 miljoner euro. Utöver det finns
en pott som fördelas beroende på värdet
av den nationella TV-marknaden. Malmö
FF beräknas få nästan samma belopp som
FC Köpenhamn fick förra säsongen, det vill
säga runt 11,3 miljoner euro.
* För en vunnen match i gruppspelet får
klubben 1 miljon euro. Ett oavgjort resultat ger 500 000 euro. Avancerar de till
åttondelsfinal får de ytterligare 3,5 miljoner euro.
* Det råder stor skillnad mellan herr- och
damfotboll. Niclas Carlnén var tidigare VD
för LDB Malmö som vid eventuell finalvinst
i Women’s Champions League 2013 endast
hade fått 250 000 euro.
* Nuvarande transferfönster försvårar för
svenska lag att ta sig ut i Europa. Enligt
reglerna får det bara finnas ett kortare
transferfönster under säsongen, vilket
innebär att svenska lag, som spelar vår/
höst, kan tappa spelare innan deras sommarfönster öppnar och även efter fönstret
är stängt eftersom de flesta ligor i Europa
spelar höst/vår.
* Många klubbledare i svensk fotboll är
glada över MFF:s framgångar eftersom det
ger alla svenska lag högre rankingpoäng
som på sikt kan ge en enklare väg ut i Europa. Avundsjukan finns hos enskilda motståndarsupportrar.

Vi vill stötta verksamheter
som ger utlopp för kreativitet
och energi.
Det är så vi vill vara en kraft i vårt
samhälle. En kraft i stort och smått.

ANNONS 					
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fotbollsbörsen

Sport & Affärer bedömer
fotbollsallsvenskans spelartrupper
Lärorik sommar för Allsvenskan, AIK och Borges
AIK:s affärer sommaren 2014 ger några nyttiga lärdomar som täcker hela spektrat vad gäller Allsvenskans standard, spelarvärderingar, spelartransaktioner och hela den svenska fotbolls-industrins självbild.
AIK sålde:
• Robin Quaison till Palermo för 20 mkr.
• Eero Markkanen till Real Madrid för 20 mkr
(+10 mkr om han får mycket speltid).
AIK sålde däremot inte sin VM-spelare Celso
Borges.
Varken den 21-årige Quaison eller den 23-årige
Markkanen har ännu nått toppen av sin förmåga
som spelare.
Quaison kom upp från juniorlaget och hann
spela en säsong (2011) på lån till Väsby United
innan han blev allsvensk på allvar (51 matcher/7
mål).

Markkanen kom till AIK från Finland i vintras och
hann övertyga stort under våren (14/6).
AIK tjänade stora pengar på spelare som i vintras knappast sågs som omedelbara inkomstbringare. Försäljningen av Quaison var dessutom oväntad medan det hann ryktas om Real Madrid under
en tid innan Markkanens försäljning blev klar. Båda
såldes till klubbar i stora ligor, Markkanen rent av
till en av världens absolut största klubbar. Därför
kunde AIK tjäna stora pengar.
Borges är ett helt annat kapitel. Han har nu några år varit den spelare som allting kretsar kring på
AIK:s mittfält. Han suger åt sig bollar, startar an-

S P E L A R T R U P P E R N A
Varje klubbs spelare har delats in i grupper baserade på deras värde. De som betraktas som säljbara har
dessutom värderats individuellt. Alla spelare har sin lagposition och födelseår angivet. I spelarlistorna är
årets nyförvärv märkta med asterisk (*).

AIK
När försäljningsfokus låg på VMspelaren Celso Borges lyckades AIK
få till en intäktsbingo på två andra
spelare – Robin Quaison (Palermo,
20 mkr) och Eero Markkanen (Real
Madrid, 20 mkr). Borges förhandlade med Evian,
men det sprack och nu säger costaricanen att
han antagligen stannar tiden ut (nästa sommar)
för att sedan lämna som Bosman. AIK håller i sina
intjänade pengar. Man köpte loss Sauli Väisänen
från Honka och fick Fredrik Brustad gratis från
Stabæk.
Säljbara
– Celso Borges
+ Nabil Bahoui
+ Henok Goitom
Kennedy Igboananike
Alexander Milosevic

mf/f
mf/f
f
f
b

1988
1991
1984
1989
1992

20,0 mkr
15,0 mkr
10,0 mkr
8,0 mkr
7,5 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Fredrik Brustad*
f
1989
Lalawélé Atakora
b/mf 1990
Kwame Karikari
f
1992
Patrik Carlgren
mv
1992
Niklas Maripuu
mf
1992
Ibrahim Moro
mf
1993

Allsvenskans
guldklimpar

Sauli Väisänen*
Sam Lundholm
Ebenezer Ofori
Niclas Eliasson*
Anton Jönsson Salétros
Noah Sonko Sundberg*
Elias Lindberg Wahlström*
Marko Nikolic*

b
mf
b
mf
mf
b
b
f

1994
1994
1995
1995
1996
1996
1996
1997

Inventarier (<500.000)
Kenny Pavey*
b/mf 1979
Kenny Stamatopoulos
mv
1979
Nils-Eric Johansson
b
1980		
Martin Lorentzson
b
1984		
Per Karlsson
b
1986
Panajotis Dimitriadis*
b
1986
Inlånade spelare
Gabriel Ferreyra
mf

Långtidsskadad

IK Frej Täby
Assyriska FF (lån)

Utgående under sommaren
Teteh Bangura
f
1989 Bursaspor (efter lån)
Eero Markkanen
f
1991
Real Madrid
Robin Quaison
mf
1993
Città di Palermo

Namn

Klubb	Född	Värde okt	Värde juli

– Celso Borges
+ Simon Gustafsson
+ Lasse Vibe
Victor Claesson
Johan Larsson
David Accam
+ Nabil Bahoui
+ Emil Forsberg
+ Carlos Strandberg
+ Måns Söderqvist
Simon Thern
Marcus Rohdén
Sebastian Holmén
Ludwig Augustinsson
+ Erton Fejzullahu
+ Henok Goitom

AIK
BK Häcken
IFK Göteborg
IF Elfsborg
IF Elfsborg
Helsingborgs IF
AIK
Malmö FF
BK Häcken
Kalmar FF
Malmö FF
IF Elfsborg
IF Elfsborg
IFK Göteborg
Djurgårdens IF
AIK

1988
1995
1987
1992
1990
1990
1991
1991
1996
1993
1992
1992
1992
1994
1988
1984

20,0 mkr
18,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
14,0 mkr
14,0 mkr
13,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr

4,0 mkr
4,0 mkr

1992
1994	
1991
1992
1995

4,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr

1990

UBK Breidablik 2014

Västerås SK

DIF kapade sina kostnader genom en stor försäljning (Amartey,
15–20 mkr), en mindre (Prijovic,
750 000) och två avslutade kontrakt (Chibsah och Andriuskevicius) samtidigt som Fejzullahu ger
en viss intäkt genom utlåning till Kina. Där räddas
ekonomin. Det är däremot oroande att papporna
till 14 gjorda mål är borta. Luckan efter de fem
skall dessutom fyllas av bara tre man: Fredrik Stenman (Bosman från Club Brugge) ersätter Amartey
och Andriuskevicius. Xolani Mdaki lånas från Mamelodi Sundowns och tar Chibsahs plats i truppen.
Sebastian Andersson från Kalmar ersätter Prijovic och Fejzullahu. Han fick ett litet genombrott i
Ängelholm (48/17) men kom ingenstans i Kalmar
(52/3) och fick en fin start i Djurgården. Försvararen Omar Colley kommer från Kuopio inför nästa
säsong. Observera att Fejzullahu är utlånad med
sikte på försäljning. Hans kontrakt gäller t.o.m.
sommaren 2016. DIF har goda möjligheter att göra
en förtjänst på inköpspriset 10 mkr, vilket också är
hans värde i denna sammanställning.

mf
b
mf/f
mv

1994
1993
1985
1979

På tillväxt (<2.000.000)
Hampus Nilson
mv
1990
Martin Broberg
mf
1990
Philip Hellquist
mf
1991
Sebastian Andersson*
d
1991
Philip Sparrdal Mantilla
b
1993
Adam Kasa
b
1993

mv
mf

1994
1994

Inventarier (<500.000)
Mattias Östberg
mb
1977
Andreas Johansson
mf
1978
Fredrik Stenman*
b
1983
Amadou Jawo*
f
1984
Jesper Arvidsson
b
1985
Alexander Faltsetas*
mf
1987
Mark Mayambela*
mf
1987
Stefan Karlsson*
b
1988
Inlånade spelare
Xolani Mdaki
mf

1992

Mamelodi Sundowns

utlånade spelare
Erton Fejzullahu
f
1988 Beijing Guoan (hösten)
Nahir Oyal
mf
1990
Sanliurfaspor
Utgående under sommaren
Yussif Chibsah
mf
1983
Alanyaspor
Aleksandar Prijovic
f
1990
Boluspor
Vytautas Andriuskevicius b
1990
SC Cambuur
Daniel Amartey
mf
1994
FC København

6,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr

Säljbara
Victor Claesson
Johan Larsson
Marcus Rohdén
Sebastian Holmén
Kevin Stuhr Ellegaard

mf
mf
mf
b
mv

1992
1990
1992
1992
1983

15,0 mkr
15,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
5,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Anton Lans
b
1991
Per Frick
f
1992
Simon Hedlund
mf
1993
Liridon Gashi
hb/mf 1993
Victor Rotting*
f
1993
Anton Andreasson*
mf
1993
Adam Lundqvist*
mf
1994
Tobias Sandström
mf
1995
Arber Zeneli*
mf
1995

mv
mf
mf
mf

1987
1990
1990
1987

På tillväxt (<2.000.000)
Andrés Thorleifsson*
f
1988
Adam Eriksson
b
1990
Matteo Blomqvist-Zampi f
1990
Zlatan Krizanovic
f
1991
Johannes Vall
mf
1992
Carl-Oscar Andersson
mf
1992
Rasmus Andersson
mf
1993
Junaid Sait*
b
1993
Hampus Svensson*
mf
1994
Johan Brattberg
mv
1996
Gustaf Nilsson*
f
1997

3,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

skadad
skadad

Inlånade spelare
Patrik Ingelsten
f
Rasmus Sjöstedt
b
Godsway Donyoh
mf

1982 Mjällby AIF (hösten)
1992
Kalmar FF (2014)
1994 Manchester City (2014)

utlånade spelare
Tibor Joza*
b
Felix Johansson*
mf
Arben Ajdarevic
mf

1986
1993
1995

Östers IF (hösten)
Arendal FC (hösten)
IF Sylvia (hösten)

Gefle IF	
Kan Gefle klara det här och hänga kvar?
Omöjligt är det inte. Förvärvet av
Johan Bertilsson (f.d. Degerfors, Kalmar
och Jönköping), som försmäktat i Polen
och kom gratis, är för GIF:s del varken
mer eller mindre än ett kap. Marginalerna i bottenstriden kommer att bli mycket små och
denne Bertilsson kan vara precis vad som behövs
för att landa ovanför strecken.
Säljbara
Jonas Lantto
Dioh Williams*
Olof Mård
Simon Lundevall
Johan Bertilsson*
David Fällman
Johan Oremo
Jesper Florén*
Anders Bååth*

mf
f
mb
b/mf
mf/f
b
f
b
mf

1987
1984
1989
1988
1988
1990
1986
1990
1991

4,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Jonas Olsson
b
1990
Sive Pekezela
mf/f
1992
Dardan Mustafa*
f
1992
Oscar Karlsson*
mf
1992
Oskar Larsson
mv
1994
Emil Bellander
f
1994
Inventarier (<500.000)
Anders Wikström
b
1981
Emil Hedvall
mv
1983
Jens Portin
b
1984
Sasa Sjanic*
mv
1986
Robin Nilsson*
b
1988
Skúli Jón Fridgeirsson*
b
1988		
Marcus Hansson
b/mf 1990

Inventarier (<500.000)
Anders Svensson
mf
1976
Andreas Klarström
hb
1977
Daniel Mobaeck
b/mf 1980
Lasse Nilsson
f
1982
Jon Jönsson
mb
1983
Mikkel Beckmann
f
1983
Henning Hauger
mf
1985
Abbas Hassan
mv
1985
inlånade spelare
Viktor Prodell
f

Säljbara
Otto Martler
Anton Wede
Carl Wede
Dan Keat

Inventarier (<500.000)
Stefan Rodevåg
f
1980
Rasmus Rydén*
mv
1983
David Svensson
mf
1984
Halldor Orri Björnsson*
mf
1987
Daniel Johansson
b
1987
Johan Svahn
mf
1988
Per Karlsson
b
1989
Tobias Karlsson
b
1989
Christoffer Carlsson*
mf
1989

Försäljningen av Niklas Hult till
Nice gav pengar (7,5 mkr) men
dessvärre saknades hans ryck och
idéer när Elfsborg på ett svårartat
sätt klantade bort gruppspelet i
Europa League. I den avgörande bortamatchen mot
Rio Ave bestämde man sig för att spela defensivt (!!!)
och det var ingenting som Allsvenskans förnämsta
konstgräsbolltrillare klarade av. Varför premiärpröva
ett sådant grepp i det sammanhanget? Nu hoppas
man att MFF ska tappa fart i toppen p g a Champions
League. Mattias Özgün, en 16-årig försvarare från
Syrianska IF Kerburan, har anslutit till U-truppen.

Djurgårdens IF

Säljbara
Simon Tibbling
Emil Bergström
Haris Radetinac
Kenneth Høie

Analys Gunnar Persson
gunnar@sportaffarer.se

IF Elfsborg

Utgående under sommaren
Diego Montiel
mf
1995

Foto: Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

Lars Vibe

1992
1988

På tillväxt (<2.000.000)
Pontus Åsbrink
mf
1992
Gustav Sandberg Magnusson 	 mf
1992
Davor Blazevic
mv
1993
Filip Tronêt
mf
1993
Martin Falkeborn
b
1993
Victor Söderström
f
1994
Carl Starfelt*
b
1995
Seth Hellberg*
mf
1995
Stefano Vecchia*
mf
1995
Christian Kouakou*
f
1995
Jamaal Raage
mf
1997
Jacob Ortmark*
mf
1997

Inlånade spelare
Kristinn Jónsson
b

Eero
Markkanen

Celso Borges toppar, men med
reducerat värde. Göteborgs Lasse Vibe
är den särklassiga kometen men också
Malmös Emil Forsberg och Kalmars
Måns Söderqvist har gått starkt framåt.
Henok Goitom smyger in på listan.
Han är äldst här men har varit så stark i
AIK att en försäljning kan vara möjlig.
Fyra spelare på julilistan har försvunnit
utomlands: El Kabir (Häcken/Al Ahli),
Sam Larsson (Göteborg/Heerenveen),
Robin Söder (Göteborg/Esbjerg) och
Markkanen (AIK/Real Madrid).
Total intäkt för dessa fyra: 57 mkr,
med möjlighet till ytterligare 10 mkr
för Markkanen.

BP:s hyfsat lyckade framfart i kvalet
till Europa League, där man slog ut
Vasa och Crusaders men föll mot
Torino, hade kunnat stärka laget inför hösten. Men den insatsen överskuggades av beskedet om lagkaptenen Pontus Segerströms hjärntumör. Jumbolagets
allsvenska uppgift verkar vara helt hopplös.

Inventarier (<500.000)
Pontus Segerström
mb
1981
Andreas Eriksson
mf/f
1981
Gabriel Petrovic
mf
1984
Gabriel Özkan
mf
1986
Ivo Vazgec
mv
1986
Fredric Jonson
vb
1987

30,0 mkr
15,0 mkr
3,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
15,0 mkr
10,0 mkr
6,0 mkr
10,0 mkr
8,0 mkr
13,0 mk
10,0 mkr
10,0 mkr
10,0 mkr
8,0 mkr
5,0 mkr

förare – fransmännen behövde köpa en defensiv
mittfältare med bra grundteknik.
AIK agerade helt enkelt som de ofta kritiserade
syrianska spelarnas agenter (som ofta också är
deras äldre bröder). En felaktig självbild (både
vad gäller Allsvenskans standard och den aktuella
spelarens kvaliteter) resulterade i en massiv övervärdering och – naturligtvis – i en utebliven försäljning. Nu säger Borges att han tänker stanna kvar
till nästa sommar och sedan flytta gratis när kontraktet gått ut.

Eric Dahlgren
Tim Söderström

IF brommapojkarna

Säljbara
Nicklas Bärkroth
mf/f
Mauricio Albornoz
mf
Serge-Junior Martinsson	
Ngouali
mf
Jacob Une Larsson
b
Tim Björkström
hb
Dardan Rexhepi*
f
Jesper Karlström*
mf

1994 Boca Juniors (2014–15)

Utlånade spelare
Jonas Olsson
mv
1994
Edward Owusu
b
1994

fall och är ofta med avslutningsfasen. Det svenska
intresset för hans VM-start med Costa Rica var
stort. Men det som slog varje tv-tittare som följde
honom genom VM var att han i landslaget hade en
helt annan roll än i Allsvenskan. I det internationella tempot betraktas inte Borges som en allsmäktig
allfixare, utan snarare som en habil renhållningsarbetare med utgångsposition framför de egna
mittbackarna.
Men när AIK skulle sälja honom gjorde man det
med utgångspunkt från hans spel i AIK, inte utifrån vad han visat på världsscenen. Därför sprack
förhandlingarna med Evian. AIK ville sälja en här-

en framtidsvärvning. Frågan är om detta räcker för
en nykomling som börjar få allt svårare att vinna
matcher mot bottenkonkurrenterna.

Utgående under sommaren
Zakaria Abdullai
mf
1989
Husqvarna FF
IFK Göteborg

1988

KV Mechelen 2014

Utlånade spelare
Tom Söderberg
mb
1987

Sogndal (hösten)

Utgående under sommaren
Skúli Jón Fridgeirsson
b
1988
Niklas Hult
mf
1990
Kristoffer Björk
mv
1994

Gefle IF
OGC Nice
Dalstorps IF

Falkenbergs FF	
FFF har lånat in gamle skyttekungen
Patrik Ingelsten, som hade kört fast i
Mjällby. Det kan avlasta gamle Rodevåg
längst fram och öppna målmöjligheter
för båda. Junaid Sait, 21-årig mittfältare och U20landslagsman från sydafrikanska Milano United, är

IFK säljer sina unga anfallare Robin Söder (2 mkr) och Sam Larsson (15 mkr)
samtidig tsom senegalesen Malick
Mané lånas ut till Australien. Förste
målskytt är nu istället succédansken
Lasse Vibe medan platsen till vänster på mitten
kommer att fyllas av hans landsman Søren Rieks,
med förflutet i NEC Nijmegen. Kenneth Zohore, ytterligare en dansk anfallare, lånas från Fiorentina.
På mitten lånas Costa Ricas Diego Calvo in från
Vålerenga. Mattias Hugosson, som förra året slutade efter en halv mansålder i gluggen hos Gefle, är
nytt säkerhetsalternativ som tredjemålvakt. Och
efter säsongen går alltså vänsterbacken Ludwig
Augustinsson till FC København för 10 mkr. Ersättaren är bokad: norrmannen Haitam Aleesami,
91:a från Fredrikstad.
Säljbara
+ Lasse Vibe
Ludwig Augustinsson
Jakob Johansson

mf/f
1987
vb
1994
mb/mf 1990

15,0 mkr
10,0 mkr
7,5 mkr
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Fredrik Liverstam

Börstoppen
Häcken starkt uppåt
Börsvärdet sjunker efter sommarens
många försäljningar, Tappet är –43 mkr,
vilket gör att det totala värdet landar på
850,5 mkr. Det är helt i linje med rytmen
i spelarvärderingarna. Värdet steg i våras
(+39,5) när en rad spelare profilerade sig
under den nystartade säsongen, och sjunker när samma spelare under sommaren
sålts utomlands.
AIK tappar men är alltjämt etta. Häcken
förlorar andraplatsen till Malmö. Göteborgarna tappar dock bara 6 mkr i värde, trots
att man sålt 20-miljonersmannen El Kabir.
Övriga spelare växer. Malmö kommer på
bred front, med en trupp som toppar serien
och samtidigt spelar i Champions League.
Allsvenskans tabelljumbo Brommapojkarna ligger högt tack vare sina många ungdomar, som värderas till 2 mkr per styck.
Klubb
AIK
Malmö
Häcken
Elfsborg
Helsingborg
Göteborg
Brommapojkarna
Kalmar
Djurgården
Halmstad
Örebro
Gefle
Falkenberg
Mjällby
Norrköping
Åtvidaberg

Totalvärde
okt -14
juli -14
91,5
105,0
83,5
74,0
80,5
86,5
77,0
77,0
63,0
68,0
62,0
76,0
51,0
47,0
50,5
45,5
45,0
49,0
44,5
49,0
37,0
46,0
35,5
33,5
35,5
36,0
32,5
34,5
31,0
34,5
30,5
32,0

–13,5
+9,5
–6
+–0
–5
–14
+4
+5
–4
–4,5
–9
+2
–0,5
–2
–3,5
–1,5

Totalt

850,5

–43

May Mahlangu*
Emil Salomonsson
Adam Johansson
Martin Smedberg-Dalence*

mf
b
hb
hb/mf

893,5
1989
1989
1983
1984

7,5 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Marcus Sandberg
mv
1990
Joel Allansson
mf
1992
Hampus Zackrisson*
mf
1994
Gustav Engvall*
f
1996
Patrick Dyrestam*
b
1996

1991
Vålerenga (hösten)
1994 ACF Fiorentina (hösten)

Halmstads BK
HBK har släppt fyra spelare i sommar,
utan att ta in ersättare. Det är beslut
som tagits utifrån en bister
ekonomisk verklighet och med
förhoppning om att de spelare man
har ska klara av uppgiften. Boman och Steindórsson
står för hälften av målen. HBK har många utgående
kontrakt.

1988
1988
1991
1990
1979
1992

På tillväxt (<2.000.000)
Marcus Antonsson
f
1991
Viktor Ljung
b
1991
Liridon Selmani
f
1992
Simon Silverholt
mf
1993
Marcus Johansson
b
1993
Malkolm Nilsson
mv
1993
Shkodran Maholli
f
1993
Oliver Silverholt
b
1994
Johan Mauritzson
b
1994
Eric Smith*
mf
1997
Inventarier (<500.000)
Antonio Rojas
mf
1984
Jesper Westerberg
hb
1986
Kristoffer Fagercrantz
mf
1986
Johan Blomberg
mf
1987

6,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

Långtidsskadad

Walid Atta*
Emil Wahlström
Peter Abrahamsson*
Ivo Pekalski*

mb
b
mv
mf

1986
1987
1988
1990

Benjamin Fadi
Petar Petrovic

Utlånade spelare
Hosam Aiesh
f
1995 Varbergs BoIS (hösten)
Utgående under sommaren
Moestafa El Kabir
f
1988

Al Ahli SC

f
mf

1995
1995

IFK Värnamo (2014)
FK Radnicki (hösten)

Utgående under sommaren
Miiko Albornoz
b/mf 1990
Hannover 96
Jasmin Sudic
b
1990
Mjällby AIF
Pontus Jansson
b
1991
Torino
Mirza Halvadzic
f
1996
IFK Norrköping
Mjällby AIF	

Helsingborgs IF
Kalmar FF
HIF har storstädat och har fått ett
lyft av alla nyförvärv. Mittfältarna
Bojanic (IFK Gbg), Mårtensson (Utrecht) och Victor Pálsson (NEC Nijmegen) har gett spelet en ny profil.
Anfallarna Mikael Dahlberg, från Apollon Smirnis
som Bosman, och Jordan Larsson (Högaborg)
avlastar vindsnabbe David Accam. Men det krävs
kontinuerlig poängplockning under hösten för att
komma upp på säker mark.
Säljbara
David Accam
Emil Krafth
Peter Larsson
Arnór Smárason
Darijan Bojanic*
Johan Mårtensson*
Victor Pálsson*
Mikael Dahlberg*

f
b/mf
mb
f
mf
mf
mf
f

1990
1994
1984
1988
1994
1989
1991
1985

15,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
David Svensson
mf
1993
Jesper Björkman
mf
1993
Andreas Linde
mv
1993
William Kvist
mf
1994
Jere Uronen
b
1994
Mattias Freij
b
1994
Calle Johansson*
b
1994
Emmanuel Boateng
mf
1994
Måns Lagmark*
mv
1995
Fredrik Widlund*
b
1995
Elias Andersson
mf
1996
Alexander
Achinioti Jönsson*
mf
1996
Inventarier (<500.000)
Christoffer Andersson
b/mf 1978
Mattias Lindström
mf
1980
Álvaro Santos
f
1980
Pär Hansson
mv
1986
Andreas Landgren*
mf
1989
–Robin Simovic
f
1991

Långtidsskadad

Häcken fortsätter göra bra affärer.
Bäste målskytt Moestafa El Kabir,
köpt från Mjällby förra året för 4
mkr, såldes till saudiska Al Ahli, som
betalar 20 mkr. Vinsten på 16 mkr
fördelas 80/20 mellan Häcken och Mjällby. El Kabir
ersätts omedelbart av Gunnar Heidar Thorvaldsson, den isländske centern som enbart lyckas i
Allsvenskan. Han har gått bra i både Halmstad
2004–06 (36/16) och Norrköping 2011–13 (70/34)
men har utöver det fått väldigt lite uträttat i sex
olika klubbar utanför Island (70/10). Augustine
Okrah, från Bechem United i Ghana, är den långsiktige ersättaren. Carlos Strandbergs övergång till
Dortmund sprack på läkarundersökningen (skulle
vara oerhört intressant att veta varför Dortmund
drog sig ur). Men han och bröderna Gustafsson
fortsätter utvecklas. Häcken fortsätter vara en av
Allsvenskan sportsligt och ekonomiskt sundaste
klubbar.
Säljbara
+ Simon Gustafsson
mf
+ Carlos Strandberg
f
Nasiru Mohammed
mf/f
+ Samuel Gustafsson
mf
Oscar Lewicki
mf
René Makondele
mf
Gunnar Heidar Thorvaldsson* f

1995
1996
1994
1995
1992
1982
1982

Mittfältaren Melker Hallbergs övergång till Udinese gav KFF 18 mkr.
S&A hade värderat honom till 7
mkr. Snyggt förhandlat! Inlånade
Marcus Nilsson har fått ”fast anställning”. Man har också tagit tillbaka brassen
César Santín, en gång såld för stora pengar men
nu Bosman. Han var effektiv i KFF (105/31), ännu
bättre under sex säsonger med FC Köbenhavn
(161/64) men har det senaste året mest varit inhoppare i APOEL (20/6). Likviditeten vidmakthålls.
Målskytten Måns Söderqvist lär bli nästa försäljningsobjekt.
Säljbara
+ Måns Söderqvist
Ismael Silva Lima
+ Tobias Eriksson
+Jonathan Ring
Emin Nouri
Pär Ericsson*
+ Marcus Nilsson*

mf/f
mf
mf
mf
hb
f
b

1993
1994
1985
1991
1985
1988
1988

14,0 mkr
6,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Ole Söderberg*
mv
1990
Lars Cramer
mv
1991
Ludvig Öhman
b
1991
Sebastian Ramhorn*
b
1996
Johan Ramhorn*
b
1996
Filip Sachpekidis
mf
1997

BK Häcken

Utgående under sommaren
Robin Söder
f
1991
Esbjerg fB
Sam Larsson
f
1993
SC Heerenveen
Darijan Bojanic
mf
1994
Helsingborgs IF
Malek Iskander
b
1995
Husqvarna FF

f
mf
mb
mf
mv
b

Utgående under sommaren
Gudjón Baldvinsson
f
1986
FC Nordsjælland
Joakim Wrele
mf
1991
IL Hødd

Utgående under sommaren
Ardian Gashi
mf
1981
Odds BK
Markus Holgersson*
b
1985 Anorthosis Famagusta
Imad Khalili
mf/f
1987 Shanghai East Asia FC
Daniel Nordmark
mf
1988
Örebro SK
Loret Sadiku
b/mf 1991 Mersin Idmanyurdu SK
Abdul Khalili*
mf
1992 Mersin Idmanyurdu SK
Måns Hermansson
f
1997
Feyenoord

Utlånade spelare
Daniel Sobralense
mf/f 1983	 Örebro SK (hösten)
Nordin Gerzic
mf
1983	Örebro SK (hösten 2013–)
Malick Mané*
f
1988 Central Coast Mariners

(hösten)
Jonathan Azulay
b
1993	 Östersunds FK (2014

Säljbara
Mikael Boman
King Osei Gyan*
Rickard Magyar
+ Kristinn Steindórsson
Stojan Lukic
Joseph Baffo*

1988

Utlånade spelare
Rasmus Lindgren
mf
1994 HIF Akademi (hösten)
Gustav Jarl
b
1995 Assyriska FF (hösten)
Måns Ekvall
mf
1995
Örgryte IS (hösten)
Anton Kinnander*
f
1996 HIF Akademi (hösten)

Inventarier (<500.000)
Mattias Hugosson*
mv
1974
Kjetil Wælher
mb
1976
Hjálmar Jónsson
b
1980
– John Alvbåge
mv
1982
Mattias Bjärsmyr
mb
1986
Philip Haglund
mf
1987
Gustav Svensson*
mf
1987
Søren Rieks*
mf
1987
inlånade spelare
Diego Calvo
mf
Kenneth Zohore
f

mb

Utlånade spelare
Kristoffer Thydell
mf
1993 Husqvarna FF (hösten)
Tim Erlandsson*
mv
1996 Nottingham F (2014/15)

18,0 mkr
14,0 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr
5,0 mkr
4,0 mkr
2,0 mkr

Inventarier (<500.000)
Nenad Djordjevic
mb
1979
César Santín*
f
1981
Stefan Larsson*
b
1983
David Elm
f
1983
– Romario Pereira Sipião mf/f
1985
Markus Thorbjörnsson
mb
1987
Mats Solheim
hb
1987
Papa Diouf
mf/f
1989
Tor Øyvind Hovda*
b
1989
Utlånade spelare
Daniel Mendes
f
1981
Rasmus Sjöstedt
Archford Gutu
Lucas Hägg Johansson

b
mf
mv

Minnesota United FC
(2014)
1992 Falkenbergs FF (2014)
1993 IFK Värnamo (hösten)
1994 Oskarshamns AIK (2014)

Utgående under sommaren
Melvin Platje
f
1988 VVV-Venlo (efter lån)
Sebastian Andersson
f
1991
Djurgårdens IF
Melker Hallberg
mf/f
1995
Udinese Calcio
Malmö FF	

Säljbara
Andreas Blomqvist
Mattias Håkansson

mf
mf

1992
1993

3,0 mkr
3,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Anton Dahlström
b
1990
Robin Strömberg
mf
1992
Viktor Nilsson
f
1993
Lukas Grill*
mb
1993
Joel Enarsson*
f
1993
Jesper Johansson*
mv
1994
Rickard Östlin
b
1994
Kwame Bonsu*
mf
1994
Jesper Gustavsson
mf
1994
Hampus Bergdahl
b
1995
Eric Björkander*
b
1996
Inventarier (<500.000)
Mattias Asper
mv
1974
Christian Wilhelmsson* mf
1979
Marcus Ekenberg
f
1980
Kristian Haynes
b/mf
1980
Daniel Nilsson
mf
1982
Daniel Ivanovski
mb
1983
David Löfquist
mf
1986
Gudmann Thórisson*
b
1987
Danny Ervik*
b
1989
Victor Agardius
b
1989
Jasmin Sudic*
b
1990

mf/f
mf
b/f
f
b
b
f
f

1991
1992
1988
1990
1993
1984
1989
1992

15,0 mkr
13,0 mkr
8,0 mkr
8,0 mkr
6,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Enoch Kofi Adu*
mf
1990
Simon Kroon
mf
1993
Amin Nazari
mf
1993
Johan Hammar
b
1994
Pa Konate
b
1994
Pawel Cibicki
mf
1994
Alexander Blomqvist
b
1994
Erdal Rakip
mf
1996
Sixten Mohlin
mv
1996

På tillväxt (<2.000.000)
Ronald Mukiibi*
b
1991
Leonard Zuta
b
1992
Sebastian Ohlsson*
mf
1992
Sula Matovu*
mf
1992
Abdel Bouraima
f
1993
Alexander Jeremejeff*
f
1993
Augustine Okrah*
f
1993
Simon Sandberg
b
1994
Teodor Söderberg*
mv
1995
Egzon Binaku*
b
1995
Richard Donkor*
mf
1996

Inventarier (<500.000)
Matias Concha
hb
1980
Markus Rosenberg*
f
1982
Markus Halsti
b
1984
Zlatan Azinovic*
mv
1988
– Guillermo Molins
mf
1988
Robin Olsen
mv
1990
Anton Tinnerholm*
b
1991

Inventarier (<500.000)
Dime Jankulovski*
mv
1977
David Frölund
yb
1979
Björn Anklev
b/mf 1979
Fredrik Björck
b
1979
Martin Ericsson
mf
1980		
Christoffer Källqvist
mv
1983
Kari Arkivuo
vb
1983

Utlånade spelare
Mahmut Özen*
b
1988 Kayseri Erciyesspor

(2014/15)
Tobias Malm
vb
1992 Östersunds FK (2014)
Alexander Nilsson
f
1992 Trelleborgs FF (2014)
Egzon Sekiraca
mf
1993 Kristianstads FF (2014)
Erik Pärsson
f
1994
Lunds BK (2013–14)
Petter Thelin
f
1995
Skellefteå FF (2014)

IFK Norrköping
Norrköping valde att sälja Isaac
Kiese Thelin till MFF redan i sommar.
För det fick man pengar och en
tonårig ersättare, Mirza Halvadzic.
Pengar i all ära, men nu är pressen
enorm på Christoffer Nyman och Alhaji Kamara
vad gäller målskyttet. Bosman-ledige Mattias
Sahlman, senast i Tromsø i sex säsonger, har
anslutit som reservmålvakt.

f
mv
f
mf

1992
1991
1994
1990

4,0 mkr
4,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Andreas Hadenius*
b
1991
Arnór Ingvi Traustason* mf
1993
Alexander Fransson
mf
1994
Edvard Setterberg*
mv
1995
Linus Wahlquist
b
1996
Mirza Halvadzic*
f
1996

IK Sirius
Malmö FF
Umeå FC

Åtvidabergs FF	
Daniel Sjölund stannar i ÅFF säsongen
ut. Klubbledningen valde att behålla
honom under kontraktstiden istället för
att i förtid sälja honom till konkurrenten Norrköping. Sjölund blir klar för IFK
nästa säsong. Frågan är bara i vilken serie Peking
hör hemma då. Klubben kunde kosta på sig den
lyxen eftersom de ekonomiska bekymren lindrats
en aning när Anton Tinnerholm såldes till MFF.
Samtidigt lånades Emmanuel Dogbe ut till Stockholmslaget Athletic i Norrettan. Det innebär i sin
tur att Tom Pettersson, tillbaka efter ett års utlåning till Belgien, får plats i ÅFF:s lönebudget. Försvararen Emmanuel Boakye (Ghana) från Mura i
Slovenien är ny.
Säljbara
+ Ricardo Santos
– Victor Sköld*
Martin Christensen
John Owoeri
Tom Pettersson

f
f
mf
f
b/mf

1987
1989
1987
1987
1990

5,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Månz Karlsson*
b
1989
Joel Rajalakso
f
1993
George Tanzi
b
1994
Pontus Nordenberg
b
1995
Hampus Holmgren
b
1995

FF Jaro (2014)

Athletic FC Utd (hösten)

Utgående under sommaren
Anton Tinnerholm
b
1991

Malmö FF

Örebro sk
ÖSK:s tränare Per-Ola Ljung flydde
till GAIS och ersattes av gamle GAIStränaren (och örebroaren) Alexander
Axén. Efter det försvann Shpëtim Hasani, vårens ledande målskytt, till polska nykomlingen Gornik Leczna. Hasanis kontrakt var på väg
att gå ut och klubben erbjöd sämre villkor för en
förlängning, plus att Axén tog till orda angående
vilka spelartyper som skulle föredras i fortsättningen (djupledslöpare). Det sista var ganska onödigt, eftersom man de facto tvingats avstå sin bäste målskytt därför att man inte har råd att behålla
honom. Man slapp betala ett halvårs lön till Hasani
och fick dessutom en liten peng för försäljningen.
Inför hösten kom Daniel Sobralense (IFK Göteborg,
lån) och Daniel Nordmark (Helsingborg), två spelare som inte fått ut särskilt mycket på senare år.
I Hasanis frånvaro har Alhassan Kamara tänt till.
Säljbara
Mohammed Saeid
+ Alhassan Kamara*
Ahmed Yasin
Karl Holmberg
Erik Moberg*
– Oscar Jansson

mf
f
mf
f
b
mv

1990
1993
1991
1993
1986
1990

4,0 mkr
4,0 mkr
3,0 mkr
3,0 mkr
2,0 mkr
2,0 mkr

På tillväxt (<2.000.000)
Daniel Björnkvist
b
1989
Christoffer Wiktorsson
b
1989
Ayanda Nikili
b/mf 1990
Ilir Berisha
b
1991
Jacob Rinne*
mv
1993
Carl Ekstrand Hamrén*
b
1996
Christer Lipovac
f
1996

Inventarier (<500.000)
Andreas Lindberg
mv
1980
Andreas Johansson
mf
1982
David Wiklander
mb/mf 1984
Marcus Sahlman*
mv
1985
Rawez Lawan
mf/f
1987
Marcus Falk-Olander
mf
1987
Edvard Skagestad*
b
1988
Emir Kujovic
f
1988
James Frempong
mf
1989
Christopher Telo
f
1989
Nikola Tkalcic
b
1989
Christopher Meneses
b
1990
Utlånade spelare
Mathias Florén
vb
1976
Haris Sijaric
f
1994
Adnan Kojic
b
1995
Oscar Gloveus
mv
1996
Henrik Castegren
b
1996
Jonathan Lundin
mf
1996
Gentrit Citaku*
mf
1996
Ihab Naser
mf
1997
Tesfaldet Tekie
mf
1997

1990
1992
1997

Utlånade spelare
Emmanuel Dogbe
mf
1992

Utlånade spelare
Daniel Nicklasson
mf
1981 Kristianstads FF (hösten)
Patrik Ingelsten*
f
1982 Falkenbergs FF (hösten)
Alexander Lundin
mv
1992 Husqvarna FF (2014)
Simon Nilsson
mf
1992 Sölvesborgs GIF (2014)
Armin Aganovic
b
1994 Kristianstads FF (2014)

Säljbara
Christoffer Nyman
David Mitov Nilsson
+ Alhaji Kamara*
Lars Chr. Krogh Gerson

mf
f
mf

Inventarier (<500.000)
Kristian Bergström
mf
1974
Henrik Gustavsson
mv
1976
Daniel Hallingström
b
1981
Allan Arenfeldt Olesen
b
1982
Andreas Dahlén
b
1982
Daniel Sjölund
mf
1983
Bruno Manoel Marinho
mf
1984
Imad Zatara
mf
1984
Alberis da Silva
b
1984
Petter Gustafsson*
b
1985
Emmanuel Boakye*
b
1985
Mohammed Abubakari
mf
1986
Gustav Jansson
mv
1986
		
inlånade spelare
Simon Skrabb
mf
1995

Utgående under sommaren
Gbenga Arokoyo
mb
1992
Gaziantepspor

MFF förstärkte med sikte på Champions League. Backen Tinnerholm (Åtvidaberg), defensive mittfältaren Enoch
Kofi Adu Ghana (Club Brugge, tidigare
Nordsjælland) samt återkomne anfallaren Agon Mehmeti (Palermo, Novara och Olhanense) och Norrköpings U21-landslagsman Isaac
Kiese Thelin. Försäljningarna av Jansson och
Albornoz lär att gett några miljoner. Man undvek
därför att pantsätta CL-inkomsterna på förhand.
Guillermo Molins är illa skadad och har därför flyttat ner till inventarierna (förhoppningsvis tillfälligt). Rosenberg är lågt värderad. Det speglar inte
hans betydelse för MFF, bara det faktum att han
är 32 år och att de sista åren utomlands inte var
särskilt lyckade.
Säljbara
+ Emil Forsberg
Simon Thern
Erik Johansson
Magnus Eriksson
Filip Helander
Ricardinho
Agon Mehmeti*
Isaac Kiese Thelin*

Mjällby har bytt tränare (Lasse
Jacobsson ersattes av Anders
Linderoth). Man har också fått
in pengar genom försäljningen
av försvararen Gbenga Arokoyo
(som ersätts av Jasmin Sudic, MFF:s skadedrabbade mittback) plus en provision på 20% (3,2
mkr) när Häcken sålde El Kabir till Saudiarabien.
Det gav utrymme att förstärka med två offensiva
spelare. Christian Wilhelmsson (Baniyas SC, Abu
Dhabi), är tillbaka i moderklubben efter 15 år utlandet och spelar för minimilön. Joel Enarsson
återvänder efter två års pang-pang i Asarum (37
matcher/35 mål). Veteranerna Patrik Ingelsten
och Daniel Nicklasson är utlånade. Det innebär en
samling av resurserna, moraliskt och ekonomiskt,
som är alldeles nödvändig. Sannolikt räcker det för
att hänga kvar.

Armin Tankovic
Isaac Kiese Thelin
Oscar Sandström

IF Sylvia (hösten)
IF Sylvia (2014)
IF Sylvia (2014)
IF Sylvia (2014)
IF Sylvia (2014)
IF Sylvia (2014)
IF Sylvia (hösten)
IF Sylvia (2013–14)
IF Sylvia (2013–14)

Utgående under sommaren
Morten M. Skjønsberg
mb
1983
Fri – Stabæk IF
Siim Luts
mf
1989
Fri

Inventarier (<500.000)
Magnus Wikström
b
1977
Ludwig Bergström*
mv
1983
Patrik Haginge
b
1985
Marcus Pode
f
1986
Robert Åhman-Persson* mf
1987
Daniel Nordmark*
mf
1988
– Samuel Mensah*
b
1989
Daniel Gustavsson*
mf
1990
Boris Lumbana
b
1991
William Atashkadeh
f
1992

Skadad

inlånade spelare
Nordin Gerzic
mf
Daniel Sobralense
mf/f

1983 IFK Göteborg (2013–14)
1983 IFK Göteborg (hösten)

Utlånade spelare
Tobias Nilsson
mf
Eidur Sigurbjörnsson
b
Sebastian Ring
b
Lukman Murad
mf

1986
1990
1995
1996

Husqvarna FF (2014)
Sandnes Ulf (hösten)
BK Forward (2014)
BK Forward (hösten)

Utgående under sommaren
Shpëtim Hasani
f
1982
Gornik Leczna
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idrottens dag

Succé för Idrottens Dag i Hagaparken

Spontan prova-på-dag kan ge livslångt intresse

Den soliga 7 september fylldes Hagaparken med
entusiastiska barn och ungdomar. Det var då dags för
Idrottens Dag med initiativtagaren prins Daniel i en
central roll. Fler än 1 300 barn mellan sex och tolv år
deltog i Prins Daniels Lopp – och efter det kunde de
välja och vraka och testa mer än 40 idrotter. En stark
manifestation av den ideella idrotten som kan ge de
unga inspiration till livslångt idrottsintresse.

Bakom Idrottens Dag står prins Daniel, Riksidrottsförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Solna stad, Stockholms stad, Kungl. Hovstaterna och Solna Idrottsföreningars Samarbetsorganisation. Målet med denna dag är
att få fler unga att röra på sig, och att bygga ett idrottsintresse genom att erbjuda dem att testa ett stort utbud
av idrotter. Fler än 17 000 personer samlades denna söndag på pelousen nedanför Koppartälten där de serverades ett härligt utbud av idrotter. De olika föreningarna
hade lagt ned ett enormt imponerande jobb för att profilera sina idrotter, och därmed locka ungdomar att finna
just sin idrott.
– Idrottens dag är en härlig manifestation av Idrottssverige. Jag hoppas att fler barn och ungdomar kan hitta en
idrott att tycka om. Det är viktigt med aktiviteter och det
bygger en lagkänsla, säger prins Daniel.

Han är ju själv en mycket idrottsintresserad småbarnsfar,
och berättar att han tränar flera gånger i veckan.
Medalj av prinsen

Prins Daniels Lopp hade i år 1 300 deltagare som i tre olika
åldersklasser från 5 till 12 år sprang 700, 1 400 eller 2 100
meter. Prins Daniel startade loppen med startpistolen, och
när de trötta men mycket stolta kämparna kom i mål möttes de av prins Daniel som belönade de unga löparna med
gyllene medaljer med blå-gröna band. Alla är vinnare i detta lopp. Lyckan är total – och hans insats lär med all säkerhet tända idrottsintresset hos många.
För de något äldre ungdomarna, från 13 år och uppåt,
arrangerades Hagaloppet. Sträckan är 5 respektive 10 kilometer. Även här är alla vinnare och belönas med medalj.
Framför de anrika Koppartälten förenas denna dag historia, rolig nutid och framtida aktiviteter och hälsa. Ett
framgångsrikt skyltfönster för ideell idrott. Under hela dagen fanns chansen att komma närmare och testa drygt 40
olika idrotter.
– Föreningarna skapade en fantastisk dag och det är kul
att se så många barn prova på idrotter tillsammans med
duktiga instruktörer. Jag hoppas att barnen lämnade parken nöjda och inspirerade. Det var många som fick en positiv bild av idrott och rörelse. Förhoppningen är att bar-

Idrottens dag Hagaparken

Idrottens dag Almedalen

Var: Hagaparken

Var: Visby

När: 7 september

När: 2 juli en variant av Idrottens Dag i
Hagaparken.

Arrangörer: Prins Daniel,
Riksidrottsförbundet, Stockholms
Idrottsförbund, Solna stad, Stockholms
stad, Kungl. Hovstaterna och Solna
Idrottsföreningars Samarbetsorganisation
Mål: Profilera ett drygt 40-tal idrotter och därmed ge barn och
ungdomar möjlighet till ett livslångt sunt intresse
Antal besökare: 17 000
Sponsorer: NEH, ICA

Arrangör: RF och SISU idrottsutbildarna
Hur: Sammanlagt 14 idrottsförbund
arrangerade aktiviteter och uppvisningar
under hela dagen. Digert seminarieprogram om bland annat idrottens
samhällsroll arrangerades.
Målgrupper: Vuxna, barn och Almedalsbesökare både gotlänningar
och semestrande fastlänningar

nen fortsätter att idrotta inom föreningslivet och får ett
livslångt intresse, säger , säger Patrik Wigelius, projektledare för Idrottens dag i Hagaparken och marknadschef på
Riksidrottsförbundet.
Kan konceptet Idrottens dag vara aktuellt att flytta till
fler städer i landet?

– Det genomförs prova på-aktiviteter dagligen runt omkring i Sverige, men tanken är lockande att skapa en unik
Idrottens dag som kan engagera hela Sverige, men det är
samtidigt självklart en resursfråga, säger Patrik. Ett liknande koncept körs också varje år under Idrottens dag i Visby
under Almedalsveckan. Medan idrottsfrågorna debatteras kan barn och vuxna prova på en rad olika idrotter, avslutar Patrik.
text: Joachim von Stedingk
Foto: Bildbyrån Hässleholm

Prins Daniel
Fakta: Olof Daniel
Westling föddes 15
sept 1973 i Örebro,
samma dag som
blivande svärfar steg
upp på Sveriges tron.
Växte upp i Ockelbo.
Gifte sig 19 juni 2010
med kronprinsessan
Victoria. Bytte då namn
till Olof Daniel Westling
Bernadotte. Ett barn:
prinsessan Estelle
Titel: Hans Kunglig
Höghet Daniel, Prins
av Sverige, Hertig
av Västergötland.
Jobbade tidigare
som idrottspedagog,
personlig tränare
och ägare av gym i
Stockholm.

ANNONS 					

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

CSR

23
23

vill visa att varje människa har möjlighet att
göra en skillnad i någon annans liv.
Hur går ni vidare?

– Vårt mål är att sätta konceptet i kommuner runt hela landet som ett komplement till
skolidrotten. Men för att kunna expandera
behöver vi sponsorer och vi måste bygga upp
ett nät av coacher som ska sköta de lokala
bootcampsen. Vi sitter i många möten just
nu, berättar Cecilia. Jag tror att en omsättning på runt sex miljoner är möjlig om vi
lyckas sätta konceptet i hela landet.
En större del av er omsättning går till
välgörenhet?

– Ja, idag går 70% till välgörande ändamål
men om vi expanderar bör siffran ner till ca
50% så att vi även kan verka jobbskapande
genom att erbjuda en lön till våra coacher.
Ni stöttar idag tre organisationer. Varför
just dessa?

Träna, hjärta, hjälpa!
– De vill ge barnen en hälsosam grund
Sport & Affärer har träffat Linda och
Cecilia som driver träningsorganisa
tionen CharityFit vars vision är att
bli ett rikstäckande komplement till
skolidrotten. De brinner för att barn ska
få en positiv syn på träning och idrott,
samtidigt som de vill att barnen får en
positiv värdegrund och stimuleras till
socialt ansvar. Själva föregår de med
gott exempel genom att 70% av intäk
terna avsätts till välgörenhetsorganisa
tioner som stöttar utsatta barn, kvinnor
och fattiga länder.
Hur träffade ni varann?

– Vi rörde oss i samma bekantskapskrets.
En dag började vi prata på ett event. Linda
berättade att hon skulle delta i ett halvmarathon i New York, hennes tilltänkta medresenär hade fått förhinder och jag taggades att följa med så vi inledde en gemensam
endast tvåmånaders målinriktad träning inför loppet tillsammans. Under den här tiden blev det klart att vi trivdes väldigt bra

tillsammans. Vi började diskutera formerna
för en verksamhet där vår passion för träning kom andra människor till del så vi beslöt att ta vår nyblivna vänskap ett steg till,
berättar Cecilia.
– Först var tanken att vi skulle coacha
vuxna. Många av våra vänner såg på Facebook att vi var igång och ville också vara
med. Jag hjälpte under ett år en tioårig
grannflicka, Amaliya, med hennes engelskaläxor och jag berättade i mars för hennes
mamma om mina och Cecilias planer, fortsätter Linda. När Amaliyas mamma blev
eld och lågor över vår idé talade jag med
Cecilia och vi började inse behovet av fysisk aktivitet och träning bland barn. Men
inte enbart träning. Vi ville bygga en värdegrund från tidig ålder i kombination med
barnens träning.
Föredrag i skolan

– Vi fick komma till Amaliyas skola, Albatross montessoriskola på Lidingö och hålla
ett föredrag om verksamheten då rektorn

tyckte att vi stod för något viktigt. Amalia,
som är en av våra ambassadörer gick på slutet upp på scenen och berättade om varför
hon valt att träna med oss.
– Sen har det ena gett det andra. Vi bildade organisationen i mars och allt drog
igång under våren med att skapa hemsidan,
med informationsmöten och med att hitta
sponsorer. Nu hör allt fler av sig och vill ha
sina barn i träning.
Hur är träningen upplagd?

– För en avgift på 550 kronor får barnet delta
under fem ”bootcamps” på sammanlagt en
timme per gång i grupper med max 15 barn
per tillfälle. Vi har kört träningar i Vasaparken, Humlegården och på Lidingö och fler
ska det bli.
– En timme på våra bootcamps delas upp
i 45 minuters rolig funktionell träning och
avslutas med 15 minuters värdegrundsbyggande där målet är att få varje barn att
blomstra genom engagemang och ledarskap inom social ansvarsmedvetenhet. Vi

– Vi har valt tre mindre organisationer
som vi vet är välskötta, transparenta så
vi ser att bidragen når fram, som har potential att växa och som jobbar med stort
hjärta. Det gäller Hope587 där jag själv är
aktiv, berättar Cecilia. De jobbar i Ukraina med funktionshindrade. De finns i
Zambia och nu även i Sverige. Det gäller Talita som hjälper kvinnor ur prostitution eller människohandel med terapi,
undervisning och planering för framtiden och skyddat boende. De finns i Filippinerna, Mongoliet och Sverige. Och
vi stöttar organisationen Kung över livet
som startades av fem mammor som alla
har barn med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), för att hjälpa andra barn med NPF att lyckas i livet.
Linda, du har själv en karriär som
tennisspelare bakom dig. Vad har du
med dig därifrån?

– Att träning måste få vara rolig. Det var
många gånger tufft under min tenniskarriär, så jag vill att barn som kommer till
oss ska tycka att det är kul och lustfyllt
och inte prestationsbaserat eller ångestladdat.
Det är ju valår med en ny regering.
Någon fråga ni tycker är extra viktig?

– Ja, barnen måste få mer idrott på
skolschemat. En studie i Bunkeflostrand
visar att när man infört 45 minuters skolgympa varje dag så har genomsnittsbetygen
ökat, vilket tydliggör länken mellan kropp
och knopp, säger Cecilia.
– När jag pluggade fanns det ingen mer
effektiv tid för läxläsning än efter ett träningspass, avrundar Linda.
Text: Gustaf Berencreutz
FOTO: Sören Andersson

Charity Fit

Cecilia Tuvesson

Linda Johansson

Grundades: I mars 2014.

Ålder: 30.

Ålder: 29.

Verksamhet: Att bedriva
träning och främja en hälsosam livsstil för barn, 7–11 år, och verka för
deras personliga utveckling med hjärtat i socialt ansvarstagande. Sker
genom regelbundna ”bootcamps”(Bootcamp= högintensiv konditions-,
uthållighets- och styrketräning baserad på militärt inspirerade övningar).

Uppväxt: Älmhult i en småländsk
företagarfamilj.

Uppväxt: Idrottsintresserad familj i Bohuslän och
Malmö.

Utbildning: Socionom vid Lunds Universitet.

Bor: Lidingö, Stockholm.

Bor: Östermalm.

Motto: Träna, hjärta, hjälpa.

Jobb: Drivit bemanningsföretag. Arbetade
fram till maj 2014 som biträdande
verksamhetschef på ett ungdomshem.

Sportsliga meriter: Tennis: junior-SM-guld
(singel), junior-SM-silver (dubbel). Kvartsfinal juniorEM. Landskamper. Spelat collegetennis i fyra år
för Belmont University, Nashville, parallellt med
studierna.

Sponsrar (70% av intäkterna går till): Hope587 (www.hope587.
se) – motarbetar fattigdom i Ukraina, Zambia och Sverige, Kung över
livet (www.kungoverlivet.se) – Stöttar barn med NPF-diagnoser såsom
adhd, add, asperger, autism, dyslexi, dyskalkyli så de lyckas i livet, och
Talita (www.talita.se) – en ideell förening som hjälper och stödjer kvinnor
och barn som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella
ändamål.

Brinner för: Att se människor utvecklas
och lyckas.

Utbildning/jobb: Inom media.

Intressen: Mänskliga möten. Dans. Obstacle
training. Utmaningar. Cykla enhjuling.

Intressen: Löpning. Tennis. Äventyrssport. Hundar.
Litteratur. Barn.
Sportidol: Roger Federer.

Mål: Att bli rikstäckande som ett viktigt komplement till skolidrotten.

Favoritlitteratur: Självbiografier.
Facklitteratur (just nu Hjärnkraft av Dan
Moore).

Hemsida: www.charityfit.se

Driver: CharityFit.

Driver: CharityFit.

Sponsorer: I Go Moon, Projektbolaget, Crossnet, T.J.Ekonomi

Favoritförfattare: CS Lewis.
Lyssnar på: Michael Jackson.
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idrott och funktionshinder

Funktionsnedsättning
en tillgång i arbetslivet
Sverige sitter på en enorm kunskapsresurs som inte
tas till vara. Funktionshindrade idrottare har styrkor
och fördelar som gör många synnerligen lämpade att
efter karriären jobba i företagsledande ställning. Nu
börjar SHIF/SPK* arbetet med att få näringsliv, orga
nisationer och myndigheter att upptäcka denna poten
tial. Ett föredöme som ska bidra med kunskap om hur
det ska gå till är brittiska My Plus Consulting.

– Det är viktigt att jobba med detta. Många med funktionsnedsättning, inte minst bland vår paralympiska världselit,
studerar på högskolor och universitet. Men av någon anledning återfinns personer med funktionsnedsättning sällan på ledande positioner inom näringsliv och samhälle. Vi
ska ändra på det. Funktionsnedsättning är inte ett hinder
– det kan vara en tillgång, säger Henrik Hjelmberg, kommunikationsansvarig för SHIF/SPK.
Han nämner några exempel på välutbildade och framgångsrika idrottare. Helene Ripa, art-director, paralympisk
guldmedaljör och Maja Reichard, paralympisk guldmedaljör som studerar miljövetenskap med inriktning på energi
och miljö på KTH är några. Bland tidigare elitidrottare
finns David Lega, tidigare världsmästare i simning, entreprenör och kommunalråd i Göteborg.
– Våra elitidrottare har haft en helt annan livssituation
än de flesta andra. Satt upp mål, övervunnit kriser och

motgångar och står nu där som segrare. De är bättre än
många andra på att se lösningar istället för hinder. Jag är
övertygad om att de egenskaper de utvecklat inom idrotten gör många av dem till en attraktiv elit som ledare inom
näringslivet även efter karriären, säger Henrik Hjelmberg.
Högre mental styrka

Det finns även forskningsresultat, bland annat från Halmstad universitet, som bekräftar den stora mentala styrka
som de funktionsnedsatta har. För att väcka näringsliv,
organisationer, myndigheter och headhunters anordnar
SHIF/SPK som ett startskott ett seminarium den 3 oktober med företrädare för näringslivet, universitet och handikappidrott som tillsammans ska debattera problem – och
lösningar.
Till seminariet kommer bland annat Helen Cook, vd
och grundare av det brittiska företaget My Plus Consulting, som är specialiserat på frågan hur funktionsnedsatta
ska nå ut och få full potential i yrkeslivet. Helen Cook anses vara den ledande experten på att bidra till att människor, med fokus på akademiker, med funktionsnedsättning
rekryteras.
Rekrytering av funktionsnedsatta akademiker

– Vi jobbar med kunder som vi hjälper att förstå möjligheterna som finns genom att anställa människor med funktionsnedsättning, och bidra till
utveckling av dem. Det ska vara
attraktiva arbetsplatser och anställa funktionsnedsatta på samma villkor som de som inte är funktionsnedsatta, säger Helen Cook.
I arbetet att bidra till att bearbeta kunderna har hon satt samman
en grupp av erfarna och kunniga
specialister på såväl den kommersiella världen som på funktionshinder. Bland företagets många
kunder finns Airbus, Bank of England, Channel4, BP, Deutsche
Bank, Goldmann Sachs, IBM och
McDonald’s.
– Vi har kommit ganska långt
här i Storbritannien – men det är
fortfarande långt kvar. Vissa branscher, som banker och advokatbyårer, har kommit längst. Men till
exempel tillverkningsindsutrin har
en bra bit kvar, säger Helene Cook.
Bland de egenskaper som många
funktionsnedsatta utvecklat, och
som är viktiga för hennes kunder,
nämner Helen Cook envishet, beslutsamhet, uthållighet och kommunikativ skicklighet.
Scandic i världstopp

Helene Cook

På Scandic finns sedan 2003 Magnus Berglund i synnerligen aktiv
tjänst som Director of accessability.
– Målsättningen är att våra hotell
ska vara tillgängliga för alla. Funktionshinder får inte vara ett hinder
– varken för att arbeta här eller vara
gäst. Våra medarbetare på hotellen
utbildas för att förstå hur det är att
vara gäst med någon form av funktionshinder. Det är viktigt att alla
är kunniga i att ge rätt service till
våra gäster som har tillgänglighetsbehov, säger Magnus Berglund.
Han vet vad han pratar om och
lär ut. Magnus Berglund, som tidigare jobbade som kock, drabbades

Magnus Berglund

1999 av muskel- och ledbesvär. Till sin hjälp har han nu
som servicehund labradoren Dixie, som alltid är med som
en synnerligen kompetent kollega. ”Scandics bäste medarbetare”, enligt Magnus Berglund.
Huvudkontoret i rullstol

Alla 13 000 anställda utbildas successivt, och som start
fick alla anställda på huvudkontoret under fyra månader
testa hur det är att ta sig fram med rullstol. Nyttiga erfarenheter. Anpassningen av hotellen har gjort Scandics alla
hotell mycket attraktiva, och hotellkedjan ligger i absoluta världstoppen inom detta område. 2005 blev resultatet
15 000 extra hotellnätter i Sverige som de inte skulle fått
annars. Scandic har tagit fram en tillgänglighetsstandard.
Varje hotell ska uppfylla drygt 80 punkter för att vara redo
att ta emot gäster med funktionsnedsättning.
– Antalet resande med funktionsnedsättning ökar – inte
minst eftersom medelåldern ökar. Vi är även aktiva och
synnerligen öppna för att även anställa medarbetare som
har olika typer av funktionshinder.
Behoven och kraven för ett bekymmersfritt resande varierar naturligtvis, och företaget ser till att vara uppdaterade
på vad dessa olika behov och krav är. Scandics tillgänglighetsstandard utvecklas därför konstant.
text: Joachim von Stedingk

*SHIF/SPK: Svenska Handikappidrottsförbundet och
Sveriges Paralympiska Kommitté.

ANNONS 				

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA 				

ANNONS

sport & affärer

25
25

Aron peakar för barnens skull
Aron Andersson var en grabb som alla andra när han
var liten. Han spelade hockey, fotboll och sysslade
med friidrott. Men plötsligt en dag förändrades allt.
Han fick vid sju års ålder beskedet att han hade can
cer och tvangs vid nio till en ryggmärgsoperation som
delvis förlamade hans ben och gjorde honom rullstol
buren. Men livsglädjen vann och trots sitt handikapp
har han kunnat utöva idrott på högsta nivå med stora
internationella framgångar. En höftledsoperation inne
bar dock att han tvangs sluta med elitidrotten. Idag är
han äventyrare och föredragshållare. Som ambassadör
för Barncancerfonden vill han att barn med liknande
öden som hans eget, ska se möjligheter och tänka
positivt mot nya utmaningar i livet.
Som liten blev du opererad för en tumör i ryggslutet.
Första året efter operationen fick du inte sitta ner
utan antingen ligga eller stå. Då var det inte tal om att
använda rullstol eller sitta i en båt. Jag antar att du var
i lyckorus när du kunde sitta igen?

– Ja, det gav en enorm kick. Jag sökte mig till handikappklubbar i Solna och Värmdö och började utöva segling,
kälkhockey och friidrott. Jag tränade mycket och hade det
lätt för mig och kände att jag hela tiden utvecklades. Sen
fick jag en del återfall i cancern, men det bara sporrade
mig än mer för man visste ärligt talat inte om man skulle
överleva. Jag blev till slut elitidrottare med 10 junior-VMguld i friidrott och fick senare som senior-VM-guld i segling, VM-brons i kälkhockey och deltog i tre Paralympics .
Hur har du finansierat din stenhårda satsning på sport
genom åren?

– Först och främst genom mina föräldrar som alltid ställt
upp. 2004 fick jag Lilla Bragdmedaljen och ett stipendium
på 50 000 kr. Svenska Handikappförbundet hjälpte mig
också att få viktig spons från Visa som ville stötta unga lovande talanger. Sen vill sponsorer gärna att man ställer upp
och berättar om sina erfarenheter i olika sammanhang. Det
var vid ett sånt tillfälle jag fick idén att hålla föredrag mer
frekvent så jag beslutade att börja satsa på det.
Gick marknadsutbildningar

– För att lära mig att nå ut till nya målgrupper med mitt
föredragshållande gick jag dyra amerikanska kurser i marknadsföring parallellt med idrottandet, berättar Aron.
Vad vill du förmedla?

– Njut av livet och njut av själva resan. Spring inte alltid
efter de snabba kickarna. Jag själv blev inte direkt lyckligare av alla medaljer jag tog. Tills jag kom på att: hallå,
själva vägen är ju underbar. Jag började njuta av nuet.
Jag började leva efter devisen njut av vägen – målet är
en bonus. Och det jag gör ska vara ansvarsfullt. Jag vill
förstås klara mig själv ekonomiskt men även hjälpa de
som är i den situation jag själv var i. Därför månar jag
extra mycket om barn med cancer, för jag vet vilket helvete de går igenom.
Har du något tips om hur man håller ett uppskattat
föredrag?

– Var dig själv och konstla inte till det.
Cyklade till Paris

I juli 2013 cyklade Aron och resten av Team Rynkerby till
Paris. Team Rynkerby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt
där man samlar in pengar till Barncancerfonden och avslutar insamlingen med att cykla till Paris. Aron blev första
person någonsin i projektets historia att cykla de 120 milen
med armcykel istället för en vanlig cykel. Projektet avslutades med att Aron var med och lämnade över 8,6 miljoner
insamlade kronor till Barncancerfonden.

Peak performance! Aron Andersson
på toppen av Kebnekaise 2013.

sponsorrelationer men vi började också att diskutera gemensamma äventyrsprojekt. Det var han och jag som planerade och utförde bestigningen av Kebnekaise i augusti
2013. Jag blev den förste rullstolsburne att lyckas med den
bedriften. Nästan varje vecka får jag tackmail från folk som
blivit inspirerade av det jag gjorde.
– I juli i år stod turen till Mt Elbrus, Europas högsta
berg, i Ryssland. Jag lyckades trots stora ansträngningar
inte med den utmaningen.

ser dig upp igen och går vidare. Där kan idrott och träning
vara en stor hjälp.
På framtiden?

– Jag lever i en dröm. Frågan är om det kan bli mycket
bättre. Men en sak är säker – jag söker ständigt nya utmaningar och sånt som är kul.
Text: Gustaf Berencreutz
foto: Lina Tesch

Hur kommenterar du det?

– Det skedde en del missöden och vi hade otur med vädret.
Men det är av misstagen du lär dig så när vi står där igen
nästa år är jag bättre förberedd. Dock blev jag extra taggad
att klara Galdhöpiggen, Nordens högsta berg, i augusti i år.
Vi lyckades och det var skönt.
Du deltar även i En svensk klassiker i år?

– Ja, en häftig utmaning med målet att samla in minst en
halv miljon kronor till Barncancerfonden, ler Aron.
Är kosten viktig för dig?

– Ja, mycket. Här har Lasse Frölander och hans rådgivare
Ulf Kilman gett mig viktiga råd. Jag kunde träna i veckor
men sen gå förkyld lika länge. Med bra kost förändrades
mönstret. Jag dricker mycket vatten och undviker mjölkprodukter och gluten. Jag äter mycket grönsaker och gärna
ekologiskt. Jag boostar med kosttillskott.
Hur kan en meny se ut?

– Idag blev det en femäggsomelett och vatten till frukost.
Till lunch kan det bli kyckling eller en sallad och till kvällsmat ofta en fiskbit.

Skrivit bok och bestigit berg

Aron och alkohol?

Aron kom under författandet av sin Inspirationsbok (2013,
om människor som ger andra inspiration. Går att beställa
gratis på Arons hemsida) i kontakt med den erfarne svenske äventyraren Johan Ernst Nilsson, vilken är en av de intervjuade i boken.
– Johan hjälpte mig med råd om hur man bygger upp

– Med måtta.
Hur ser du på idrottens roll?

– Den ger energi och kan vända en nedåtgående trend för
folk som mår dåligt. Dock ska vi komma ihåg att ingens
väg är spikrak. Det är okej att gråta en stund innan du re-

Aron Andersson
Ålder: 26
Uppväxt: Nacka

Njut av
vägen –
målet är
en bonus
aron andersson

Bor: Täby
Familj: Flickvän
Jobbar som: Föreläsare. Äventyrare
(har bland annat bestigit Kebnekaise
och Galdhöpiggen. Deltagit i En Svensk
Klassiker).
Utbildning: Marknadsföring
Skrivit: Inspirationsboken
Driver: Företaget Andersson Mindset &
Marketing AB. Omsätter cirka 1,5 mkr/år.
Idrottslig karriär: Deltagit i Paralympics
(2004 i segling, 2006 i kälkhockey, 2008 i
friidrott och 2010 kälkhockey). Satsade på
friidrott, banåkning inför Paralympics 2012
men var, trots toppform, tvungen att lägga
av 2011 efter en höftledsoperation som
försämrade rörligheten.
Medaljer: VM-guld i segling 2004.
VM-brons i kälkhockey 2002. 10 juniorVM-guld i friidrott. Lilla Bragdguldet 2004
(stipendium på 50 000 kr).
Samarbetspartners: Barncancerfonden
(Aron är ambassadör), Friway (ger Aron
värdefulla kostråd) och Craft (förser Aron
med tränings- och tävlingskläder).
Hemsida: www.aronandersson.se
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ordföranden har ordet

Utmaningar
inom svensk friidrott
krönikör björn eriksson

J

S

vensk friidrott har, liksom all traditionell föreningsverksamhet, en grundläggande pyramiduppbyggnad med föreningen som bas, påbyggd med
distriktsverksamhet resp. nationell förbundsverksamhet.
Härtill finns tre unika drag som vi vill vidareutveckla åren
framöver:
• Vi har som medlemmar Friskis och Svettis, dvs en verksamhet som kompletterar traditionell föreningsverksamhet.
• Vi har det starka löparintresset hos landets motionärer,
manifesterat i alla våra långlopp inom och utom vår rörelse.
• Vi kombinerar traditionell verksamhet som kan betecknas som arenaidrott med tävlingsverksamhet utanför
arenor.
En bärande strategi för åren framöver blir att integrera
dessa aktiviteter alltmer med varandra.
Särskilt bör här nämnas den stora löparvågen och intresset för motionslöpning. De stora loppen fortsätter att slå
rekord och vara fantastiska folkfester för folkhälsan. Antalet starter i motionslopp har de senaste tio åren gått upp
med 80%!
Svensk friidrott måste arbeta hårdare med sin finansiering. När vi var på topp kring åren 2007 och 2009 hade vi
i Svensk Friidrott en omsättning på drygt 50 mkr. Nu talar vi om knappt 40 mkr, dvs. en fjärdedel av våra intäkter
har av olika skäl försvunnit. Jag tror inte att vi framöver kan
räkna med att staten kommer att bli vår räddare i nöden.
Vi måste finna nya former att få in sponsorer och vi måste
få till exempel fler löpare att engagera sig som betalande
medlemmar i vår rörelse. Vad gäller sponsorer handlar det
om att finna former där vi kan leverera ett mervärde. Vi
måste se till att vi själva bättre styra över våra immateriella
rättigheter och vi måste söka upp våra alumner för att tala
med utbildningssektorns idiom. Allt detta och mer därtill
är fullt möjligt att genomföra.
Vi måste som så många andra specialidrottsförbund bli
bättre på att stötta våra föreningar, inte minst vad gäller att
attrahera, och sedan framför allt behålla, ungdomar i vår
verksamhet. Vi måste också vässa oss när det handlar om

Foto: Bildbyrån, Hässleholm.

ag har alltid varit idrottsnörd. Relativt mediokra insatser som aktiv utövare för att sedan
ägna mig åt lite av varje som ledare. Från fotboll i AIK:s styrelse via ordförandeskap för
svenskt skidskytte till RF:s styrelse. För att efter ett gästspel som huliganutredare nå parnassens topp,
dvs nybliven ordförande för Svenska Friidrottsförbundet.
Friidrott är nog för de flesta trots allt idrotternas moder,
med sin resa från de gamla grekernas olympiader till dagens gladiatorsspel.
Med svenska glasögon har vi en anrik historia. Många
av oss kan rabbla åtskilliga av våra klassiska namn från förr
– må det vara Gunder Hägg, Dan Waern eller någon annan av våra tidigare förebilder. Den senaste storhetstiden
när vi talar om elit ligger inte långt tillbaka. Många minns
nog OS i Aten då svensk friidrott inom loppet av ett dygn
erövrade tre guldmedaljer!
När jag nu har förmånen att ha fått tillträda som ordförande är vi inne i en intressant brytningsperiod, men jag
ser också många lovande tecken i skyn. Hotbilder finns förvisso men inte av den arten att de är oöverkomliga. Framförallt om man betänker friidrottens starka varumärke hos
gemene man. Sportens universella karaktär och storlek har
dock en baksida om man ser det ur ett snävt nationellt perspektiv. Vi kommer aldrig med kvantitativa mått mätt att
kunna bli en stormakt. Däremot kan vi skaffa oss en vass
mindre elit, bidra till folkhälsa för vuxna och äldre samt engagera våra barn i glädjen att få hoppa, springa eller kasta.
Nästan all idrott har något av detta som sina grundläggande ingredienser.

Svenska Friidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson, njöt under Finnkampen i Helsingfors, av den första svenska
”dubbeln” sedan 1986.

att dra in grupper i verksamheten som invandrare och ensamkommande flyktingbarn. Inte minst gäller detta flickor
födda utanför Europa och vår bristande mångfald avseende
tränare och styrelsefolk.

V

i måste få en tydligare spets på vår elitsatsning.
En god utgångspunkt är att vi nu har klarat av ett
generationsskifte i landslaget. Det finns i våra led
vid sidan av stjärnor som Abeba Aregawi, Emma Green
och Michel Tornéus många lovande friidrottare som tar
för sig, som Kim Amb, Ebba Jungmark, Erica Jardner,
Daniel Ståhl, Meraf Bahta, Sofi Flink, Irene Eklund och
Sofia Lindhe, för att nämna några. Här finns med stor sannolikhet potential till blivande världsstjärnor. Själv önskar
jag som minimum att vi – både vad avser herrar och damer – har minst en världsstjärna inom respektive hopp,
kast och löpning.
Genom Svensk Friidrott är det på sex orter möjligt att
kombinera högskolestudier och elitsatsning. Störst verksamhet finns i Växjö och i Umeå. Vi har vidare nyligen inrättat ett kraftcentrum för grengruppen kast i Växsjö. Målet
är bland annat att nå framgångar genom att i högre omfattning stötta individuella aktiva och tränare, utbilda tränare och rekrytera aktiva till kast, både nationellt och på
lokal nivå. Vidare har Svensk Friidrott sju riksidrottsgymnasier med ett årligt intag kring 60 elever. Till detta kommer Nationell Idrottsutbildning som startade för några år
sedan. Det har blivit ett stort tillskott till de regionala friidrottsmiljöerna. Jag nämner detta som exempel eftersom
vi menar att idrott måste ses i samverkan med samhället
i övrigt. Det ska vara möjligt att kombinera också professionellt idrottande med att skaffa sig en gedigen bakgrund
när karriären är över.
Vi måste fortsätta att vara ett ledande arrangörsland. Re-

dan idag har vi sådana årliga evenemang som DN Galan,
Stockholm Marathon, XL-galan, Folksam Grand Prix,
Tjejmilen, Vår Ruset, Lidingöloppet, Midnattsloppet och
Göteborgsvarvet. Bara för att ta några exempel. Därtill
strävar vi efter att regelbundet stå som värd för internationella mästerskap. Exempelvis arbetar vi tillsammans med
Göteborgs Stad för att kunna få arrangera VM 2021 i Göteborg när staden fyller 400 år och vi kommer att stå värd
för junior-EM i Eskilstuna 2015. Finnkampen är ett unikt
varumärke som många avundas oss. Vi vill fylla läktarna
2015 när vi nästa gång drabbar samman i Sverige.

V

i har en vision: Din idrott – För livet. Och vi har
en verksamhetsidé: Vi erbjuder dig originalet och
rörelsen – för att vi älskar friidrott. Det är utgångspunkter
som förpliktar. Men det är också ledstjärnor för oss som
mejslas fram genom ett gediget arbete inom vår rörelse.
Till detta är på sedvanligt sätt kopplat verksamhetsplan,
fokusområden m.m. som hör ett gediget utredningsarbete till. Vi levererar samhällsnytta. Som en återbäring önskar vi oss då bättre anläggningar och fler idrottsplatser för
spontanidrott.
Avslutningsvis är en viktig delfråga att förbättra den bitvis negativa bilden av oss i media. De tråkiga debatter vi
haft kring pedofilfrågor och naglar i regnbågsfärger har vi
kanske inte alltid lyckats hantera med perfektion. Men vi
lär oss!
Som ny ordförande har jag två motton som för mig är lite
av ledstjärnor. Den första är att det ska vara skoj att jobba inom friidrotten. De flesta av oss jobbar ideellt och då
måste det banne mig vara roligt att engagera sig. Det andra är ett valspråk jag har med mig från min polistid: ”En
kan inte göra allt, alla kan göra något, tillsammans kan vi
göra mycket”!
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Stockholm Open 2014
av björn hellberg

D

et finns ganska många sätt att
beräkna den historiska kvaliteten på en tennisturnering. En
tillförlitlig metod är att studera
befintlig segerrulla, och i Stockholm Opens fall levereras därvidlag ett klasskvitto så gott som något.
Våra tre världsettor och racketheroer
Björn Borg, Mats Wilander och Stefan Edberg återfinns i vinnarskaran, liksom äss
som exempelvis Stan Smith, Arthur Ashe,
Adriano Panatta, John McEnroe, Boris
Becker, Ivan Lendl, Michael Stich, Goran
Ivanisevic och Roger Federer.
Onekligen imponerande.
Men tävlingens styrka kan också mätas
genom att botanisera bland legendariska
spelare som inte lyckats nå hela vägen fram
till troféhärligheten.
Och på den punkten blir man faktiskt
ännu mer överväldigad vid en besiktning
av startfälten. Här några exempel på briljanta racketartister som ställt upp i Stockholm Open men som aldrig lyckats vinna:
Rod Laver, Roy Emerson, Tony Roche, Jan
Kodes, Ilie Nastase, Jimmy Connors, Jim
Courier, Pete Sampras,Yevgeny Kafelnikov,
Lleyton Hewitt och Andre Agassi.
Med andra ord: den höstliga tennisfesten
i Stockholm har haft en sällsam förmåga

att locka till sig gräddan av sportens verkliga giganter.

T

urneringen, som tillkom på initiativ av i första hand Sven Davidson,
har genomförts varje år sedan 1969
och räknas därmed som ett av de klassiska
inomhusutbuden.
Redan från början var arrangörerna ordentligt på alerten också i ett annat avseende: det finansiella.
När evenemanget drogs igång var det
med tre viktiga ledstjärnor för ögonen:
1) Tävlingen fick inte gå med förlust.
2) Största möjliga PR skulle skapas för
tennissporten.
3) Största möjliga ekonomiska vinst skulle utvinnas till fromma för svensk tennis.
Dessa krav innebar förstås ett tyngande
ok, men trots de till synes högtflygande förutsättningarna åstadkom SO en rivstart. Debutversionen ägde rum en bistert kall novembervecka 1969, med en uppsjö av stjärnor på
plats och med ett rejält dukat penningbord.
Totalt slogs om 130 000 kronor, av vilka
32 000 gick den till sensationelle triumfatorn
Nicola Pilic från dåvarande Jugoslavien.
130 000 låter kanske inte så märkvärdigt
idag, men då ska man komma ihåg att världens allra första öppna tennistävling hade

beskådats endast halvtannat år tidigare,
med betydligt lägre prispengar.
Sagda turnering genomfördes i april
1968 i Bournemouth, där vinnaren Ken
Rosewall belönades med 1 000 pund, vilket motsvarade cirka 12 000 svenska kronor. Hans slagne finalopponent Rod Laver
tröstades med halva det beloppet. Mot bakgrund av dagens svindlande belopp måste
dessa summor betraktas som jordnötter.
Som ett kuriosum kan nämnas att några
veckor efter Bournemouth spelades den första öppna Grand Slam-tävlingen på Roland
Garros i Paris, med samma vinnare (Rosewall), samma tvåa (Laver), samma antal set
i finalen (fyra) och samma antal games (32)!
Att penningkarusellen snurrar allt häftigare bevisas bland annat av stegringen av
prischeckarna i Wimbledon. Björn Borg
fick totalt 86 000 pund för sin enastående
bedrift att hemföra världens största tennisutbud fem år i följd (1976-80).
Jämför det med vad årets Wimbledonettor Petra Kvitova och Novac Djokovic harangerades med: vardera 1 760 000 pund!
Alltnog. Efter den strålande inledningen fortsatte Stockholm Open att utvecklas,
och så småningom erbjöds tävlingen status
i den så kallade Mastersklassen ihop med
åtta andra turneringar.
Charmiga Kungliga Hallen blev för
trångbodd, och SO flyttade 1989 till nybyggda Globen, världens största sfäriska
arena.
Första året blev en braksuccé. Över 100
000 betalande åskådare följde den spännande veckan som slutade med ”järnmannen” Ivan Lendl i topp.
Därefter sjönk dock intresset successivt.
1994 offererades det bästa startfält som
Sverige någonsin kunnat stoltsera med.
Ändå svek publiken.
Detta fick till följd att SO sålde sin status
till Antwerpen och flyttade ”hem” igen – till
Kungliga Hallen och en tennismiljö så genuin att man nästan kan höra bollarnas flykt
över nätet om man sätter örat till väggen.

S

Rör på dig i
Stockholm!

vensk tennis har genom åren gynnats av att många stjärnspelare efter avslutad karriär har fortsatt att
stötta den sport som gett dem så mycket.
Stefan Edberg och Mats Wilander är två av
flera utmärkta förebilder i det avseendet.
SO har bland annat haft Jonas Björkman
och Thomas Johansson i prominenta roller,
och i höst är det Robin Söderlings tur att agera som tävlingschef. Robin, som 2008 finalföll
mot argentinaren David Nalbandian, har säkert mycket att tillföra i den positionen.
Att i vimlet av storartade holmgångar plocka
ut några få extraordinära kraftmätningar är gi-

I Stockholm finns massor med
möjligheter för alla som vill röra
på sig. Kom till någon av våra
sim- och idrottshallar, idrottsplatser, bollplaner, utegym,
ishallar eller motionsspår.
De finns över hela staden.

Arenan

stockholm.se/idrott

70 st

konstgräsplaner

• Kungliga Hallen har självfallet inte enbart använts
inom tennisen. Den fenomenale tenoren Jussi Björling sjöng vid invigningen 1943, och sedan dess har
mängder av världsartister framträtt – Louis Armstrong, Jack Teagarden, Tommy Steele, Beatles,
Rolling Stones, Ray Charles, Cliff Richard och Johnny Cash, bara för att nämna några.
• Volvo PV 444 premiärvisades i hallen, där
Frälsningsarmén huserat och där åtskilliga bolagsstämmor ägt rum.
• Konståkningsvirtuosen Sonia Heine hade sådana
framgångar med sin show Holiday on Ice att gästspelet fick förlängas med två veckor!

vetvis svårt, men jag gör ändå ett försök. Här
tre av mina SO-favoriter genom alla tider:
1971: Jan Kodes betvingade den store
Rod Laver i en otroligt rafflande kvartsfinal
trots underläge med 5-1 i tiebreak i skiljeset.
1991: En tappert kämpande Stefan Edberg finalföll i fem set mot ärkerivalen Boris
Becker i en välspelad sluggerfest i globen.
2004: Thomas Johansson knäckte Andre
Agassi i tidernas kanske vassaste final, efter
ett direkt avgörande tiebreak. Den matchen
innehöll i stort sett allt man kan önska sig
ifråga om dramatik och tjusiga slagserier.
Så över till några spridda noteringar:
* Thomas Enqvist är främste hemmaspelare i SO-historien med tre fullträffar,
samtliga landade i Kungliga Hallen. Stefan
Edberg och Thomas Johansson ståtar med
vardera två vinster medan Borg, Wilander
och Björkman lyft pokalen vid ett tillfälle.
Det betyder alltså att blågult har 10 slutsegrar,
vilket endast överträffas av USA:s 15 femettor.
* Borg och Wilander är ensamma svenskar om att ha segrat både i Båstad (tre gånger var) och Stockholm.
* Becker är mol allena om att ha blivit
bäst i bägge spellokalerna. Inalles noterades tysken för fyra vinster (tre av dem i Globen), lika många som McEnroe vars titlar
kneps i Kungliga.
* Jarkko Nieminen – Finlands främste
racketaktör genom tiderna – unnas verkligen en viktoria efter att ha varit i final tre
gånger. Första året (2001) förlorade han
mot holländaren Sjeng Shalken trots försprång med 3-0, efter två breaks i femte set.
* Logiskt nog avslutade Edberg sin ATPkarriär i den svenska inomhustennisens Mekka. Där föll han 1996 mot Nicklas Kulti, varefter han tårögd och under publikens enorma
ovationer bars från centrecourten i gungstol!
* Sverige knep 1975 den första av sju segrar i Davis Cup med att knäcka Tjeckoslovakien i Kungliga med 3-2. Björn Borg var
huvudarkitekt i årets segerbygge, med vinster i sina samtliga 12 singelframträdanden.
Under säsongen blev dessutom en lång
gentleman från Bodafors ”Bragd-Birger”
Andersson med svenska folket.
Björn Hellberg från
Laholm är journalist och
författare. Han har bevakat tennis i 56 år - bland
annat samtliga årgångar
av Stockholm Open och
Wimbledon sedan 1967
utan en missad speldag.
Björn har skrivit 25
böcker om tennis och
dessutom ett 30-tal deckare. En av dessa - Den vita
döden (2009) - utspelar
sig i autentisk tennismiljö
i Wimbledon, Båstad och
Stockholm

• Sportsliga aktiviteter har givetvis dominerat i den
anrika byggnaden, där stora boxningsgalor lockat
gott om besökare. Basket, handboll, badminton och
gymnastik är några andra discipliner som fått utrymme.
• 1957 hölls VM i bordtennis i hallen. En viss Ann
Haydon var då uppe i tre finaler (singel, dubbel och
mixed) – bara för att förlora samtliga i fem set!
Sedan ”konverterade” hon till tennis och tog som
Ann Jones en storartad revansch genom att 1969
plocka hem trofén i Wimbledon.
• Kungliga Hallen har alltså visat sig vara användbar
inom en rad olika områden, men 11–20 oktober återgår man till ursprunget. Då handlar det således om
tennis och Stockholm Open!
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evenemangskommunen umeå

Umeå siktar högt
med kulturhuvudstadsåret
som språngbräda
Umeå är Europas Kulturhuvudstad i år och har varit på ett stort antal listor över världens
främsta resmål 2014. Det ger möjligheter och energi. Det innebär ett fokus på Umeås kultur- och idrottsliv, ett uppsving för besöksnäringen och en unik möjlighet att visa upp vår
stad - en myllrande storstad i ett litet format som erbjuder vildmarken runt hörnet.
krönikör simon dahl

U

meå är Europas Kulturhuvudstad i år och
har varit på ett stort antal listor över världens främsta resmål 2014. Det ger möjligheter och energi. Det innebär ett fokus på
Umeås kultur- och idrottsliv, ett uppsving
för besöksnäringen och en unik möjlighet att
visa upp vår stad – en myllrande storstad i ett litet format
som erbjuder vildmarken runt hörnet.
Kulturhuvudstadsåret är ett skyltfönster mot hela Europa. Inför, under och efter 2014 är tanken att det kulturella utbytet mellan Umeå och övriga Europa ska öka.
Projektet, som ägs av Umeå kommun, har hela tiden haft
ambitionen att bygga året kring medskapande och de flesta
av aktiviteterna under året arrangeras av föreningar, organisationer, institutioner och andra aktörer med ett Umeå
2014-team som arbetar med samordning. Redan innan
utnämningen var Umeå en bra kulturstad och nu handlar
det om att bygga vidare för framtiden.

T

ack vare Umeås starka gräsrotsengagemang finns
det idag en stolt historia av evenemang. Detta har
präglat vilket utbud som har funnits och som har
vuxit sig starkt. Idag kan vi se att kultur, med musik i spetsen, och idrott är de områden där vi hittar flera av
de starkaste evenemangen. Under 2014 har idrott inkluderats i programmet och SM-veckan vinter och friidrottsSM sticker ut som idrottsliga höjdpunkter.
Utnämningen till Europas Kulturhuvudstad 2014 har
även fungerat som en katalysator för att få igång ett offensivt destinationsbolag – Visit Umeå AB. Och det var när
detta bolag startade i januari 2013 som Umeå som destination började ta ett strategiskt ansvar för evenemang.
Under våren 2013 formades Umeås evenemangsplattform som utgör strategin för hur Umeå som evenemangsstad ska utvecklas långsiktigt. Målet är att bli en av Sveriges
fem bästa städer på att arrangera evenemang senast 2020.

Idrott är ett av de viktigaste områdena för Umeå i strategin
när det gäller evenemang.

V

arför är idrott viktigt i Umeå? Umeå är en stad som
andas idrott, med stort utbud inom både bredd
och elit. Här kan du utvecklas som elitidrottare i
kombination med en civil karriär via Idrottshögskolan vid Umeå Universitet. Umeå har alla möjligheter
att genomföra stora idrottsevenemang i direkt anknytning
till stadskärnan med god tillgång på arenor men också föreningar som genom sitt kunnande och engagemang bidrar
till en stad som vill mer. Umeå har en ung och aktiv befolkning och drygt 22 000 personer är medlemmar på IKSU
Sportcenter, en av Europas största träningsanläggningar.
Kort sagt, idrott och Umeå hör ihop.
Vi har på kort tid tagit flera steg för att bygga en organisation och skapa processer som kan uppfylla strategierna. Vi har skapat Tablågruppen med långsiktigt strategiskt fokus, Ekonomigruppen med fokus på att koordinera
resurser, Lotsnätverket med fokus på tillståndshantering
och rådgivning och Arrangörsforum med fokus på att lyfta arrangörens perspektiv. Idag finns en evenemangslots
på Umeå kommun och jag själv som evenemangsansvarig
på destinationsbolaget. Under hösten kommer drygt 30
arrangörer gå en sponsringsutbildning för att stärka upp
kompetensen. Vi håller på och utvecklar ett samarbete tillsammans med Umeå Universitet och under det kommande året ska näringslivet inkluderas på ett tydligare sätt än
idag.

S

om jag skrev tidigare har vi i Umeå under kulturhuvudstadsåret haft förmånen att få arrangera SM-veckan vinter. Värdet av ett sådant evenemang går inte att underskatta. Det resulterade i
2523 artiklar med 169 miljoner potentiella läsare och ett
annonsvärde på drygt 63 miljoner kronor. Det totala an-

en arena – ett universum av möjligheter
exempel på evenemang i arenan
Davis- & Federation Cup i tennis
Champions League i handboll
Elitserien, landskamper & Svenska Cupen i bandy
Deltävlingen ”Andra Chansen” i Melodifestivalen
Laberos Inferno
Julgalan
Ladies Night

talet besök på SM-veckan var 92 000 med 44 000 unika
besökare. Den turistekonomiska omsättningen var drygt
30 miljoner kronor. I slutet av sommaren hade vi även förmånen att arrangera SM i friidrott i Umeå och överträffade de uppsatta målen för det evenemanget. Även där är
vi övertygade om att evenemanget kommer att leverera bra
siffror. I båda fallen tack vare skickliga arrangörer.

J

a, vi förstår att evenemang är viktigt men vad har
kulturhuvudstadsåret inneburit för Umeå?
Kulturhuvudstadsåret som helhet har inneburit
en ökning av antal gästnätter med cirka 20 procent
och en ökning av besökare på Visit Umeås hemsida med
79 procent. På evenemangsdagar har både belagda bäddar
och belagda rum ökat markant. Umeå har haft mer nationell och internationell mediaexponering än någonsin. Vi
ser helt enkelt en kraftigt ökad efterfrågan. Utmaningen
består i att bevara och utveckla effekterna för framtiden.
För idrotten har det inneburit en möjlighet att bygga organisation, strukturer och processer som kan hantera stora
idrottsevenemang. Nu finns grunden lagd inför framtiden.
Utan utnämningen av Umeå som Europas Kulturhuvudstad hade vi förmodligen inte kunnat berätta om något
av ovanstående. Nu är vi istället redo att anta utmaningen
att bli en av Sveriges fem bästa städer på evenemang!

Simon Dahl
Evenemangsansvarig,
Visit Umeå AB
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Lugnet i Falun
– Sveriges mest kompletta arena för
träning, tävling och evenemang.

Inte bara sport – Lugnet i Falun är också en arena för
konserter, konferenser, mässor och andra arrangemang.

På Lugnet i Falun genomförs
i snitt två arrangemang varje
helg – året runt.
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Sju idrottsarenor och möjlighet
att utöva 65 olika sporter.
I dag är Lugnet i Falun dessutom en av världens modernaste
anläggningar för längdskidåkning, backhoppning och nordisk
kombination.
18 februari – 1 mars 2015
arrangeras VM i nordiska grenar
för fjärde gången i Falun och för
tredje gången på Lugnet.

Välkommen hit!

BLI VÄRD FÖR SM-VECKAN 2017

SM-veckan i Umeå och Borås hade många vinnare. Inte bara bland idrottarna
som kämpade om gulden utan även bland åskådare och arrangörer. Aldrig
tidigare har SM-veckan varit större publikt, medialt och turistekonomiskt.
Nu är det dags att utse en värdstad för SM-veckan vinter 2017.
Missa inte chansen att få uppleva och arrangera Sveriges häftigaste
idrottsfest. Ansök om att bli SM-veckans värdstad innan den 31 januari 2015.
För mer information om ansökan och urvalsprocess besök smveckan.se.

Avgörandets ögonblick
SM-veckans huvudsponsorer

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med
berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. Sveriges Television
(SVT) är sändande bolag.
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Ny idrottsminster
= nya friska tag?
Vi får en ny idrottsminister. Kanske är denna utsedd när det här
numret utkommer. Det är bara
att önska vederbörande lycka till.
Förhoppningsvis ska hen göra
större avtryck i den idrottspolitiska debatten än sin företrädare.
Allt annat vore ett misslyckande.
Idrotten utgör Sveriges i särklass största folkrörelse med ca 2,8 miljoner medlemmar – varav drygt 40 procent kvinnor
– fördelade på runt 20 000 föreningar.
Det är bara fackförbunden som har fler
medlemmar, men den jämförelsen är
knappast relevant. Inte någon tidigare
regering, oavsett färg, har ansett idrotten tillräckligt viktig för att en minister
odelat ska få ägna sig åt dessa frågor.
Istället har det varit en deluppgift för
statsråd med helt andra ämnesområden
som krävt merparten av deras tid.
Några av dessa regeringsledamöter har
haft ett genuint idrottsintresse och djupa kunskaper inom området. Exempel på
sådana är Ulf Lönnqvist, Lars Engqvist
och Bosse Ringholm. I andra fall har anknytningen varit mycket svag. Det räcker med att nämna namn som Leif Blomberg, Ulrica Messing och Cecilia Stegö
Chilò (som dock bara satt tio dagar på
taburetten).
Senast var det Lena Adelsohn Liljeroth, som fick lämna Rosenbad den 14
september. Två veckor tidigare utsat-

Sverige har
sagt sitt och
nu blir det
regeringsskifte!
Frågan jag direkt ställer mig är om
det innebär att det nu blir mer fokus
på idrotten och de stora evenemang
en? Mycket bra har gjorts under åren
med Alliansen, men helt ärligt har det
inte varit stort fokus kring idrotten
och de stora idrottsevenemangen och
vi har möjligen haft en kulturminister,
men knappast en idrottsminister…

Nu önskar jag ändrat fokus från de
rödgröna och att de tar frågan på allvar
och tar ett stort kliv ur det cementerade spåret som idag uppstått och vågar
satsat på stora evenemangen och därmed också inser den ekonomiska effekt
som detta kommer ge Sverige. Det är
inte bara intäkter i form av skatter och
moms, det skapar också mängder av
arbetstillfällen och inte bara för event
och sponsringsindustrin som jag representerar utan för hotellnäringen, restaurangnäringen, byggbranschen med
flera. De stora evenemangen sätter ock-

tes hon för sex sidor kritisk granskning i
Svenska Dagbladet. Men den gällde hennes roll som kulturminister. Om idrotten
inte ett ord!
Kanske var det lika bra. Om hennes insatser på det området finns inte mycket
att notera. Mest uppmärksamhet blev det
när hon vägrade att delta i invigningen
av de olympiska vinterspelen i Sotji – för
att dagarna efter resa dit och titta på tävlingarna! Det blev också en notis om att
hon inte anser det lämpligt att Ryssland
ska få arrangera fotbolls-VM 2018. Att
hon haft möjlighet att dagligen diskutera idrottsfrågor vid köksbordet med sin
make Ulf Adelsohn, som är stor idrottsentusiast, har tydligen inte hjälpt.
Låt oss hoppas att idrotten får högre
prioritering i den nya regeringen. För att
det ska ske gäller det att det nya statsrådet får stöd av sina kollegor, inte minst
av sin chef och av finansministern. Men
det gäller också för idrottsrörelsen att bli
mera offensiv. Det är märkligt att RF och
de stora specialförbunden och klubbarna
framstår som så passiva i politiska sammanhang. Det skulle inte heller skada
om media ägnade idrottspolitiken större
uppmärksamhet, gärna på bekostnad av
förhandsspekulationer och spelarintervjuer.

UNO GRÖNKVIST,
journalist
och författare

så Sverige på kartan och gynnar hela
turistindustrin.
Ett nytt krafttag från de rödgröna ligger också helt i Sponsrings & Eventföreningens vision att bygga evenemangslandet Sverige! Det är ett högt satt mål men
viktigt för branschen och för Sverige! Genom en tätare dialog, tajtare samarbete
med branschens parter är jag övertygad
om att vi kan lyckas att få branschen att
växa ytterligare! Men vi måste också
rannsaka oss själva och blir ännu bättre
på att lyfta alla fördelar som finns och
speciellt då de ekonomiska konsekvenserna i svart och vitt. Men även belysa
den kraft som idag ligger inom idrotten,
föreningslivet och idrottsrörelsen. Vi har
väl aldrig haft så mycket fokus på hälsa
och tävlat så mycket oavsett om det är
triathlon, skidor, löpning or you name it
som just nu och med det följer givet ett
större intresse för de stora idrottsevenemangen så låt oss nu få uppleva dem i
Sverige!
Tänk er om vi nu äntligen fått en regering som kommer våga satsa på ett OS
2026 eller 2030! Då hinner till och med
jag få uppleva det innan min karriär är
över!

Niklas Birgetz
VD, Sponsrings &
Eventföreningen

UTBLICK

Av Gunnar Persson
oktober 2014

B

ollens roll blir alltmer undanskymd. Men bollen är sig lik.
Den kan utan problem rulla,
studsa och ibland också flyga.
Dock tycks fascinationen kring
detta ha släppt. Numera bjuds
den in med armbågen. Idag är det pengarna
som styr bordsplaceringen vid de stora festerna.
I jublet efter Malmö FF:s avancemang
till Champions League var de 200 miljonerna betydligt viktigare än lagets sportsliga utsikter. Pengar i all ära, men hur klarar sig MFF mot storlagen? Motståndarna
har startat om efter semestern och varvar
upp efter hand. 0–2 i Turin kan bli 1–5 på
hemmaplan.
Att pengarna är viktigare än bollen är en
insikt som alla inblandade i svensk fotboll
(från styrelserna ner till ståplats) snarast
bör ta till sig. Det rätar ut obegriplighetens
krokiga frågetecken och gör sammanhangen glasklara.
Varför har de två kommande VM-slutspelen förlagts till Ryssland respektive
Qatar, utan hänsyn till klimat (varken politiskt eller termometern)? Därför att någon
eller några har tjänat stora pengar på att
klubba igenom detta.
Varför exploderade Svenska Fotbollförbundets delegation när man gick miste om
att arrangera matcher i EM 2020? Inte var

det av rent idrottsliga skäl, utan snarare därför att Nationalarenan kostar så mycket att
nerverna ligger utanpå skjortan.
Vad tycker Svensk Elitfotboll (=Malmö
FF:s konkurrenter) om skåningarnas avancemang? Jublet är inte odelat, mest därför
att man brottats med mediapartnern Kentaros konkurs. Svensk fotbolls ekonomiska
läge har de senaste 20 åren vilat på tv-intäkter. Nu är dråpslaget ett faktum. Vad kommer det att kosta? Pengar, såklart – men hur
mycket?
Då kommer en propå från SVT:s Fotbollskväll. Ett förslag om att minska Allsvenskan från 16 till 12 lag och utöka spelprogrammet från 30 till 33 omgångar. Det
sägs höja klassen på serien – så att fler klubbar kan gå långt i Europa (och tjäna mera
pengar). Förslaget kommer en höst då de
svenska lagen hävdat sig relativt väl i det
internationella cupkvalet. Men pengarna
tycks vara viktigare än allt annat, åtminstone för stunden. På sikt skulle det nämligen
döda Allsvenskans publikintresse.
Det finns en avvikande röst. Torbjörn
Nilsson ger ut en bok – ”Förstå spelets
idé” – som angriper svensk fotbolls verkliga problem, och den viktigaste orsaken till
att klubbarna hamnat i det internationella
bakvattnet – det faktum att vi inte längre får
fram användbara spelare i tillräcklig mängd.

Investera i idrott
för ett starkare Sverige

V

alet är över och Sverige har vaknat upp till en ny politisk spelplan. När jag skriver den här krönikan vet vi fortfarande väldigt
lite om hur framtiden kommer
att se ut. Ingen regering är utsedd och därför är inte heller någon budget presenterad.
När du läser detta vet vi förhoppningsvis mer.
Oavsett hur förhandlingarna mellan partierna slutar hoppas jag att den nya regeringen tar idrottsrörelsen på allvar. Under valrörelsen har alla partier i såväl samtal som
debatter pratat väl om idrotten och varit allmänt positiva till de förslag och önskemål
svensk idrott fört fram. De konkreta löftena
har dock, med några få undantag, lyst med
sin frånvaro.
Jag hade inte förväntat mig att idrotten
skulle bli någon huvudfråga i valrörelsen.
Men en rörelse med tre miljoner medlemmar spridda över hela landet, i alla samhällsgrupper, borde vara värd större uppmärksamhet. Inte minst när utanförskap
och segregation varit några av valets viktigaste frågor. Varje dag året runt deltar nästan 145 000 barn och ungdomar i mer än
15 000 aktiviteter som runt 650 000 ideella
ledare i någon av våra 20 000 idrottsföreningar leder runt om i landet. Ingen annan
fritidsaktivitet är i närheten av att locka så
många barn och ungdomar.
Genom att skapa en rolig och utvecklande verksamhet där alla är välkomna oavsett
kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.
Svensk idrott bidrar inte bara till folkhälsan
utan erbjuder också en gemenskap som byg-

ger broar över fler olika klyftor mellan samhällsklasser, kulturer och generationer som vi
idag oroväckande nog vet tenderar att växa
sig allt större.
Idrottsrörelsen får idag ett statsstöd på 1,7
miljarder. Det är mycket pengar och vi har
ett stort ansvar att leva upp till våra egna och
andras krav på en sund och rättvis verksamhet. Men eftersom stödet legat still i fem år
begärde vi i år en ökning med 300 miljoner.
I den totala statsbudgeten är de pengarna en
liten investering jämfört med vad de kan ge.
Exempelvis visar en studie att den organiserade idrotten i Danmark, ett land med lite
drygt hälften så stor befolkning som Sverige, ger en hälsoekonomisk vinst på mer
än fyra miljarder kronor bara genom att
förebygga olika sjukdomar. Lägg till det alla
sociala vinster.
När politiker nu sätter sig ner i budgetförhandlingar, både för riket och i landets
alla kommuner är idrottsrörelsens önskan
och budskap tydligt: Stirra er inte blinda på
enstaka budgetposter utan tänk samhällsekonomiskt långsiktigt. I en sådan kalkyl är idrotten en pluspost. En investering i ett starkare
Sverige.

Karin Mattsson weijber
Ordförande för RF
karin.mattsson@rf.se

Välkommen till Malmö Arena!

SVERIGE-DANMARK
5 JANUARI 2015

MALMÖ GAMES
25 FEBRUARI 2015

Malmö Arena är stolta över att vara en del av SvT:s pris till Malmö som Årets idrottsstad 2014.
I en sammanhållen storstad med god samarbetsvilja, höga ambitioner och framåtlutande
satsningar, erbjuder vi en modern och publikvänlig arena för lokala, nationella och internationella
evenemang. Med väl anpassade ytor, 3 600 restaurangplatser och god mat skräddarsyr vi
lösningar för ett optimalt resultat av dina affärer.
I ditt samarbete med oss kan du vara arrangör av alla typer av evenemang, publik,
kontorshyresgäst, restauranggäst, loge- & VIP-gäst - och snart även hotellgäst.
Välkommen att kontakta oss i Malmö Arena så berättar vi gärna mer!
Biljetter: www.ticnet.se, 077-578 00 00. VIP / Företagspaket: 040-642 04 00.
ZMALMÖ ARENA HOTELL ÖPPNAR VÅREN 2015

I samarbete med:

www. malmoarena.com. Restaurang: 040-642 04 44.
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// GOT EVENT PRESENTERAR //

IN FLAMES VM8 NOVEMBER
INNEBANDY
HERRAR
JULGALAN 2014
15-21 NOVEMBER 5 DECEMBER
ELTON JOHN 14 NOVEMBER

KOPPARBERGS MATCHER 19 OKTOBER
MY JOB MÄSSA 19 NOVEMBER
IFKs MATCHER 29/9, 19/10, 1/11

DISNEY ON ICE

1
0
-11
JANUARI
FRÖLUNDAS MATCHER 4, 11, 21, 24, 28, 30 OKTOBER

GAIS MATCHER 30/9, 4/10, 26/10

ÖIS MATCHER 13/10, 18/10, 1/11

Got Event är hela Göteborgs arenabolag. Vi driver arenorna Ullevi,
Scandinavium, Gamla Ullevi, Valhalla IP, Valhalla Sporthallar, Valhallabadet och Frölundaborg. Varje år genomför vi cirka 300 evenemang.
Läs mer om evenemangen, boka biljetter och se vad som är på gång
framöver på gotevent.se. Biljetter kan även köpas på ticnet.se.

